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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 DE STUDII SUPERIOARE DE MASTER

1a Master științific 120 credite

Programul 041.MS. Finanţe corporative

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Programul de studii universitare de master Finanțe
corporative (120 credite) este organizat de către Facultatea de Economie a Universitatea de Stat
din Comrat, responsabil: Сatedra Contabilitate şi finanţe. Programul de master Finanțe
corporative este de tip professional și corespunde domeniului fundamental al științei, culturii și
tehnicii - 04 Business, Administrare și Drept; domeniul general de studiu – 041 Științe
economice. Studiile superioare la ciclul II masterat la acest program de studiu corespund
nivelului 7 ISCED.

Programul este elaborat este organizat în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii
Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență
(ciclul I) și integrate, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019; Nomenclatorul
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, aprobat prin
H.G. nr. 482 din 28.06.2017; Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr.
1046 din 29.10.2015; Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14),
aprobat prin Ordinul nr. 22 al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din 03.03.2014;
Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II), și integrate,
aprobat prin ordinul MECCM nr. 120 din 10.02.2020; Carta universitară a USC, Regulamentul
privind organizarea formării profesională în cadrul Universității de Stat din Comrat, ciclul II
studii superioare masterat, aprobat la 18.02.2020.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii : Forma de organizare - învățământ cu
frecvență.

Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
₋ studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
₋ studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.



Titlul acordat - Master în științe economice.

Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare. Misiunea
programului de master Finanțe corporative se încadrează in coordonatele misiunii generale a
Universității de Stat din Comrat și consta în formarea de specialiști de înaltă calificare,
cercetători și lideri in domeniul activității financiare, capabili să asigură soluționarea complexă a
problemelor de natura gestiunii financiar, de cercetare, analitică , organizațională și managerială,
destinate desfășurării activităților profesionale in domeniul finanțe corporative.

Obiectivul general al programului de master Finanțe corporative vizează formarea de
specialişti de înaltă calificare pentru domeniul menţionat. Totodată, se urmăreşte dezvoltarea
capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi asigurarea unei baze de pregătire pentru ciclul III, Doctorat.
În plan academic programul de masterat caută să promoveze gândirea critică, interpretarea și
abstractizarea semnificației dintr-o varietate de surse, sistematizarea, analizare și interpretarea
informațiilor necesare pentru luarea deciziilor, inclusiv abilitățile numerice și cantitative,
utilizarea eficientă a TIC, abilități de prezentare şi aptitudini de lucru în grup în baza studiilor de
caz, proiectelor şi lucrărilor aplicative și interdisciplinare.

Obiectivele de formare specifice programului de master Finanțe corporative:
▪ transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice finanțelor,

fundamentarea şi completarea cunoştinţelor necesare, obţinerii unui grad ridicat de
calificare, astfel încât absolvenţii programului să fie capabili să activeze în funcţii
decizionale/de conducere;

▪ formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea cunoştinţelor
şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul managementului financiar;

▪ formarea masteranzilor pentru lucrul în echipă şi sistemul decizional.
Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a

studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul semestrelor
se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări
finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va efectua în strictă conformitate
şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul Universităţii de Stat din Comrat de
organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
USC.

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentandu-si în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de curs
din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din bilet,
testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va conține
trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu de caz.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul



rectorului USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master
este constituite din cel puțin cinci membri, inclusiv reprezentanți ai angajatorilor.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.

În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
• să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
• să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
• să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
• să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
• să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul finance;
• 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
• să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
• să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
• să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII
SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici. Planul de învăţământ pentru programul de master „Сontabilitate
şi audit în ramurile economiei” îşi propune să pregătească specialişti de înaltă competenţă
ştiinţifică şi practică pentru ramurile în măsură să creeze, să analizeze, să interpreteze şi să
valorifice corespunzător informaţia financiară. Unitățile de conținut din Planul de învățământ
al programului de master Finanțe corporative sunt corelate cu planurile de studii în domeniul
finanțelor din universități din țări-membre ale Uniunii Europeane. Această creează
oportunități pentru integrarea în companii internaționale, pentru realizarea unor mobilități
academice.

Angajabilitate. Absolvenții programului vor putea să exercite profesiile de director
Departament financiar; manager financiar; analist financiar, auditor intern şi expert în
controlul intern în entităţile private, instituţiile administraţiei centrale şi locale, unităţi de



consultanţă, cercetare şi învăţământ, instituţii financiar-bancare şi de asigurare si reasigurare
etc., experți în domeniul financiar-contabil, fiscală; inspector de stat în diverse domenii:
fiscal, vamă, financiar etc. sau pot urma o carieră de consultant financiar, sau în orice altă
poziție care necesită o cunoaștere aprofundată a finanțelor și puternice abilități analitice.
Din punct de vedere al perspectivelor de angajare estimate, acest program este solicitat pe
piata muncii. Majoritatea absolvenților programului sunt angajați în domeniul vizat.

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa de
soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de
gândire tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii
informaționale; abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. Conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova
absolvenții programului de master Finanțe corporative devin specialiști și manageri în
domeniul finanțelor care: planifică, organizează şi administrează sistemele de financiare pentru
persoane fizice şi persoane juridice (instituţii); analizează şi examinează situaţiile financiare
ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea
cu standardele şi procedurile contabile stabilite. Obligațiile de bază ale acestora includ:
consultarea, planificarea și implementarea controlului bugetar și finanţa; pregătirea și
elaborarea declarațiilor fiscale; elaborarea și controlul sistemelor de determinare a costurilor
mărfurilor și serviciilor; pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare conducerii unității,
acționarilor, altor organe ierarhic superioare.

Absolvenții programului pot activa în calitate de economiştii. Aceștia efectuează
activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregătesc
rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele economice şi de afaceri, dezvoltă modele de
analiză, explică şi prognozează comportamentul economic.

În calitate de conducători în domeniul financiar conduc direct şi coordonează
operaţiunile financiare ale unității, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de
nivel superior) şi cu conducătorii altor compartimente sau cu alți agenți economici.

FINALITĂŢI DE STUDIU
Programul de studii de masterat vizează dobândirea de către masteranzi de competențe

generale și competențe profesionale cu abilități cognitive, deprinderi profesionale în domeniul
finanțelor.

Competențele generale dezvoltate în cadrului programului sunt:
l.Utilizarea teoriilor, metodelor, modelelor, legilor specifice economiei și

antreprenoriatului în contextul maximizării eficienţei activităţii economice;
2. Luarea deciziilor constructive privind monitorizarea evoluţiei unei pieţe in baza

indicatorilor economici;
3. Elaborarea unei strategii de comunicare în afaceri și negociere cu medii profesionale

diferite;
4. Stabilirea relaţiilor de parteneriat în condiţiile economiei concurenţiale;
5. Evaluarea fenomenelor și proceselor economice în contextul transformarilor dinamice;
6. Elaborarea proiectelor economice, utilizând inovativ metodele cantitative și calitative

de cercetare.



Conform cerințelor a Cadrului Național al Calificărilor Învăţămînt Superior, precum și
reprezentanților pieței muncii, dar și prin discuții în cadrul ședințelor cu personal academic și
studenți, au fost stabilite   următoarele competențe profesionale:

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, principiilor, modelelor, metodelor și
instrumentelor pentru analiza eficienței managementului finanţelor.

C2. Evaluarea rapoartelor, bugetelor, proceselor, fenomenelor relevante pentru
soluționarea unor probleme în domeniul finanțelor.

C3. Fundamentarea problematici teoretice și practice complexe ce vizează finanțele și
fiscalitatea prin aplicarea metodelor de cercetare specifice și a legislației naționale și
internaționale.

C4. Luarea de decizii în baza legislație, a metodelor de control și planificare financiară,
inclusiv inițierea, formularea și implementarea propunerilor privind modificarea actelor
normative.

C5. Elaborarea de proiecte și implementarea strategiilor, politicilor, metodologiilor, ce
vizează domeniul finanțelor.
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe economice pot:

- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, 2021)

Anul 1
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite

ECTS
F.01.O.01 Comunicare interculturală în afaceri (engleză)/ Intercultural

communication in business(english)
5

F.01.O.02 Metodologia cercetării științifice în economie 5
F.01.A.03
F.01.A.04

Achiziții publice aferente proiectelor/ Public procurement related to
projects Management de proiect / Project Management

5

F.01.A.05
F.01.A.06

Management şi analiza impozitelor/Tax management and analysis
Fiscalitate direct și indirect/Direct and indirect taxation

5

F.01.О.07 Econometrica 5
F.01.О.08 Managementul finanțelor publice și locale 5
S.02.O.10 Audit corporativ şi de stat 5
S.02.O.11 Sisteme innovatoare corporative 5
S.02.A.12
S.02.A.13

Management patrimoniului bancar/
Activitate bancară (limba de stat)

5

S.02.O.14 Management riscului financiar/Financial risk management 5
S.02.O.15 Politica financiară 5
S.02.A.16
S.02.A.17

Piața financiară și tehnica de tranzacționare pe bursă /
Instrumente financiare

5

Total anul I 60



(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, 2018)
Anul 2

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

S.03.О.16 Contabilitate intreprinderii/
Gestiunea financiară a intreprinderii

5

S.03.O.17 Management financiar 5
S.03.А.18 Raportarea financiară internatională 5
S.03.A.19 Metodele de luare a deciziilor în analiză și audit 5
S.03.O.20 Practica de cercetare de master

Include: cercetare, documentare, redactare finală a tezei/proiectului
Specialty Intership

10

Sustinerea tezei de master 30
Total anul II 60

Total program 120

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

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor de
master.

Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 90 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul finance, utilizând
studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare sau
raţionalizare. În calitate de obiect de studiu monografic va servi o întreprindere sau un grup
de întreprinderi. Teza implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi
explorative, colectare de date şi analiza lor) şi cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe economice

şi conexiunile dintre componentele sale;
- să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;



- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul finance;
- 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
- să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă;
- să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
- să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
- să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.
Pentru certificarea tezei de master nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”.

Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea tezei
de master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei pentru
susţinerea tezei de master.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Consilier ECTS - conferenţiar universitar, doctor Carabet M.
Administrator de program – conferenţiar universitar, doctor Todorici L.

Master științific 120 credite

Programul 041.MS. Managementul Marketingului

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul marketing. Planul de învăţământ la
programul de studii „managementul marketingului” a fost autorizat provizoriu pentru
funcţionare prin ord. nr. 382 din 30.05.2008 al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al
Republicii Moldova. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan
de învățământ, care include pe lângă cursurile fundamentale menite să fortifice
competențele generale o serie de cursuri de specializare care vor dezvolta competențele
instrumentale specifice domeniului de formare profesională. Programul poate fi privit și ca
ofertă educațională capabilă să ofere formarea unor competente necesare oricărui absolvent
sau practician cu studii superioare din domeniul științelor economice, administrative, sau alt
practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii :
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani



Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:

- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe economice.
Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.

Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind
orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului economic al
Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european. Programul de master este
direcționat de a forma specialiști de înaltă calificare spre soluționarea problemelor în
domeniul marketing.

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie cu
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi la
nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele USC în
domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul
semestrelor se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de
examinare, prin evaluări finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va
efectua în strictă conformitate şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul USC
de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
USC.

1. Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.
2. Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de
curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din
bilet, testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va
conține trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu
de caz.
3. Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la
prima întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia
întrebare care vizează soluționarea unui studiu de caz – 40 %. În cazul testului, fiecare dintre



răspunsuri va fi cotat de în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:

- expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
- argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
- utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor

concluzii originale – 30 %;
- nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul etc.) –
10 %.

Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
- corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
- argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
- originalitatea analizei – 20 %.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul rectorului
USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master este
constituite din cel puțin cinci membri.
Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.

În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
• să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
• să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
• să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
• să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
• să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul ştiinţe 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
• să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
• să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
• să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII
SPECIALISTULUI



Scop şi caracteristici. Programul de Masterat Management Marketingului pregăteşte
tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business și pentru a active în
întreprinderi de diferite structuri organizatorice, companii transnaţionale; structuri economice;
instituţii de cercetare, centre de analiză și expertiză; în domeniul businessului şi inovării.
Absolventul programului de masterat va putea active în calitate de marketing manager, brand
manager, manMaster științific 120 credite

Programul 041.MS. Managementul Marketingului

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul marketing. Planul de învăţământ la
programul de studii „managementul marketingului” a fost autorizat provizoriu pentru
funcţionare prin ord. nr. 382 din 30.05.2008 al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al
Republicii Moldova. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan
de învățământ, care include pe lângă cursurile fundamentale menite să fortifice
competențele generale o serie de cursuri de specializare care vor dezvolta competențele
instrumentale specifice domeniului de formare profesională. Programul poate fi privit și ca
ofertă educațională capabilă să ofere formarea unor competente necesare oricărui absolvent
sau practician cu studii superioare din domeniul științelor economice, administrative, sau alt
practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii :
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:

- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe economice.
Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.

Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind
orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului economic al
Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european. Programul de master este
direcționat de a forma specialiști de înaltă calificare spre soluționarea problemelor în
domeniul marketing.

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de



propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie cu
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi la
nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele USC în
domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul
semestrelor se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de
examinare, prin evaluări finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va
efectua în strictă conformitate şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul USC
de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
USC.

1. Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

2. Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de
curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din
bilet, testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va
conține trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu
de caz.

3. Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la
prima întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia
întrebare care vizează soluționarea unui studiu de caz – 40 %. În cazul testului, fiecare dintre
răspunsuri va fi cotat de în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe parametri:

Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
- expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
- argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
- utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor

concluzii originale – 30 %;
- nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul

etc.) – 10 %.



Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
- corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
- argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
- originalitatea analizei – 20 %.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul
rectorului

USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master este
constituite din cel puțin cinci membri.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.
În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:

actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
₋ să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
₋ să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
₋ să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
₋ să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul ştiinţe 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
₋ să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
₋ să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII
SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici. Programul de Masterat Management Marketingului pregăteşte
tinerii pentru o carieră în mediul de afaceri, antreprenoriat şi business şipentrua active în
întreprinderi de diferite structure organizatorice, companii transnaţionale; structurieconomice;
instituţii de cercetare, centre de analizăşiexpertiză; în domeniul businessului şi inovării.
Absolventul programului de masterat va putea active în calitate de marketing manager, brand
manager, manager de proiect, manager de produs, media consultant, PR manager, manager de
distributie, cercetator etc.

Scopul progratnului constă, în formarea competențelor profesionale viitorilor



specialiști în vederea inserției pe piața muncii din economia natională - capabili de a
cerceta, analiza, evalua, reflecta și gestiona problemele legate de activitatea de marketing a
unei entități și realizarea unui învățămînt flexibil și dinamic bazat pe necesitățile societale,
adaptabil la solicitările ulterioare de specializare.

Angajabilitate. Absolvenții Programului de master «Management Marketingului» au
capacitatea: să demonstreze abilități cognitive (cunoaștere, înțelegere, aplicare, analiză,
sinteză, evaluare) în următoarele domenii: Marketing, Managementul marketingului,
Cercetări și analiză de piață, Branding și comunicare de marketing, Audit de marketing
etc.; să demonstreze abilității de inițiere a afacerilor in domeniile activității de marketing;
să asigure desfășurarea activităților in conformitate cu cadrul normativ național și
internațional.
În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții acestui
progam pot activa în calitate de:
122101Conducitor firmă mică, patron (girant) in afaceri
122102 Director departament marketing, leasing și cotare
122104 Director întreprindere mică comercială
122105 Director (șef) magazin
122106 Director vînzări
122201 Manager (în serviciile de informații și reclamă)
122202 Șef agenție reclamă publicitară
134901 Conducdtor întreprindere mică - patron (girant) în prestări servicii
142001 Comerciant
142003 Manager (în activitatea comercială)
142004 Manager (in comerț)

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa
de soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de
gândire tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii
informaționale; abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. Programul de master „Management Marketingului” îşi propune
ca scop pregătirea specialiștilor în domeniul ştiinţe economice atât pentru entităţile private,
cât şi pentru instituțiile publice. Absolventul programului de master va avea posibilitatea
de a-şi continua studiile la ciclul III (Studii superioare de doctorat) la acelaşi domeniu de
formare profesională.

FINALITĂŢI DE STUDIU

Competenţe generice:
₋ capacitatea de analiză și sinteză;
₋ capacitatea de învățare;
₋ capacitatea de soluționare a problemelor;
₋ capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică;
₋ capacitatea de adaptare la noi situații;
₋ abilitatea de a lucra individual;
₋ abilitatea de a lucra în echipă;
₋ capacitatea de gândire tactică și strategică;
₋ comunicare orală și scrisă în limba maternă/ de circulație internațională;



₋ creativitatea;
₋ capacitatea de operare cu tehnologii informaționale;
₋ abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Competenţe specifice:
₋ aplicarea teoriilor de marketing, logistică, branding și comunicare in activitatea

economică a entității;
₋ organizarea activității de cercetare și analiză de piață în vederea fundamentării

programelor de marketing și a planurilor entității economice;
₋ evaluarea tehnicilor de comunicare integrată de marketing cu publicul și piață țintă în

contextul creșterii imaginii pe piafa națională și internațională;
₋ crearea proiectelor și evenimentelor privind lansarea și comercializarea produselor in

contextul fidelizării clienților;
₋ estimarea indicatorilor de performanță a activității de marketing în raport cu indicatorii

economico-financiari;
₋ elaborarea strategiilor de marketing digital in contextul menținerii relațiilor cu

publicul, aplicănd instrumente web;
₋ dezvoltarea capacităților de a răspunde problematicii sociale, științifice și etice in

procesul muncii și vieții sociale.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe economice pot:
- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 7 din 30.06.2021)

Anul 1

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.01 Metodologia cercetarilor ştiinţifice în economie 5
F.01.O.02 Managementul  marketingului 5
F.01.O.03 Analiza concurentei și strategii competitive 5
F.01.O.04 Sisteme de management al calității 5
F.01.O.05 Dreptul concurenței (rum) 5
F.01.O.06 Econometrie 5
S.02.O.09 Managementul strategic 5
S.02.O.10 Marketing gamei de producție 5
S.02.A.11
S.02.A.12

Comerț electronic /
Management vânzărilor  eficiente

5

S.02.О.13 Managementul proiectelor 5
S.02.А.14
S.02.А.15

Marketing innovational /
Management serviciilor publice

5

S.02.О.16 Marketing intemational(engleză) 5
Total anul I 60



(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 2 din 25.04.2018)
Anul 2

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

S.03.A.13 Marketing relaţional/Managementul proiectelor 5
S.03.О.14 Managementul al canalelor de marketing de distribuţie 5
S.03.О.15 Comunicaţii integrate de marketing 5
S.03.О.16 Managementul turismului 5

Stagiu de practică profesională de master 10
Susţinerea tezei de Master 30
Total anul II 60

Total program 120

Regulile 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 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 stagiului de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.
Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor
de master.

Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 120 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul contabilităţii sau a
auditului, utilizând studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită
perfecţionare sau raţionalizare. În calitate de obiect de studiu monografic va servi o
întreprindere sau un grup de întreprinderi sau din industria alimentară. Teza implică
formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi
analiza lor) şi cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o
teză de master va fi capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
- să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul marcetung;
- 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
- să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă;



- să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
- să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
- să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.
Pentru certificarea tezei de master nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”.
Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea

tezei de master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru susţinerea tezei de master.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă

Administrator de program doctor, conf. univ. Curaxina S. S.

Master științific 120 credite

Programul 041.MS. Administrarea Afacerilor

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul Business și administrare. Planul de
învăţământ la programul de studii „Administrarea afacerilor” a fost autorizat provizoriu
pentru funcţionare prin ord. nr. 382 din 30.05.2008 al Ministerului Educaţiei şi Tineretului
al Republicii Moldova. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui
plan de învățământ, care include pe lângă cursurile fundamentale menite să fortifice
competențele generale o serie de cursuri de specializare care vor dezvolta competențele
instrumentale specifice domeniului de formare profesională. Programul poate fi privit și ca
ofertă educațională capabilă să ofere formarea unor competente necesare oricărui absolvent
sau practician cu studii superioare din domeniul științelor economice, administrative, sau
alt practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii :
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe economice.



Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.
Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind
orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului economic al
Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european. Obiectivele programului de
studii. în conformitate cu misiunea și obiectivele strategice ale USC, acest program de
formare profesională este orientat spre realizarea cerințelor majore înaintate de piața forței de
muncă și are scopul de a forma manageri/antreprenori/economiști competenți, capabili să se
dezvolte și să dezvolte continuu echipa și să asigure cooperarea pentru a satisface cerințele
societății moderne.

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie cu
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi
la nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele USC în
domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul
semestrelor se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de
examinare, prin evaluări finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va
efectua în strictă conformitate şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul
USC de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de
Credite de Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și
integrate în cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare
de master în USC

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de
curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din
bilet, testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va
conține trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu
de caz.

Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la
prima întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia
întrebare care vizează soluționarea unui studiu de caz – 40 %. În cazul testului, fiecare
dintre răspunsuri va fi cotat de în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe
parametri:

Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
- expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
- argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
- utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor

concluzii originale – 30 %;
- nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul etc.)

-10 %.



2. Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
- corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
- argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
- originalitatea analizei – 20 %.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul
rectorului USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master
este constituite din cel puțin cinci membri.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.
În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:

actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
₋ să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
₋ să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
₋ să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
₋ să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul ştiinţe 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
₋ să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
₋ să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII
SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici. Magistru trebuie să stăpânească abilitățile de cercetare
independente, în special, capacitatea de a analiza critic publicațiile științifice și să prezinte
propriile opinii și să justifice ipotezele lor folosind matematice, arbitraj, precum și alte
metode Econometricae. Specialist trebuie să înțeleagă și să evalueze beneficiul economic
pentru a înțelege procesul de planificare.

Rigorile și necesitățile contemporane ale societății bazate pe cunoștințe impun noi
abordări în formarea specialiștilor în domeniul Business și Administrare.

Angajabilitate. Specialistul în Administrarea Afacerilor cu titlul de master
(masterat ştiinţific) va avea o pregătire profundă teoretică şi practică pentru a realiza
investigaţii ştiinţifice în baza întreprinderilor. Aceste deziderate sunt determinate de



contextul și prioritățile economice și sociale ale Republicii Moldova din perioada actuală:
globalizarea afacerilor și integrarea în circuitul economic mondial, cooperarea
internațională, volatilitatea sporită a mediului, noi oportunități generate de revoluția
tehnologiilor informaționale, descentralizarea activităților economice, sporirea autonomiei
decizionale, formarea unei viziuni manageriale reformatoare, orientată spre performanță
economică și dezvoltare socială durabilă, etc. Realizarea cu succes a acestor deziderate
sociale și profesionale în diverse tipuri de întreprinderi și organizații publice/private
implică cunoștințele și abilitățile formate la absolvenții domeniului Business și
Administrare. Astfel, pentru a fi competitivi pe piața națională și internațională a muncii,
aceștia trebuie să posede și să aplice prompt un set de abilități și competente profesionale și
sociale și un vast instrumentar managerial..

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa
de soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de
gândire tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii
informaționale; abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. Absolvenții programului se pot angaja în calitate de economiști;
manageri; conducători în serviciile economico-fmanciare; consultanți economici; conducători
ai administrației publice locale; funcționari superiori ai asociaților obștești; în cadrul
instituțiilor și organizațiilor de stat, precum și la agenți economici din diverse ramuri ale
economiei naționale și sunt pregătiți pentru a ocupa posturi cu funcții de decizie atât la nivel
de subdiviziuni și de agenți economici, cu diferite forme de proprietate (de stat, privată sau
mixtă), cât și la nivel național. Totodată, absolvenții programului Administrarea afacerilor
sunt potențialii antreprenori care vor crea locuri de muncă și noi perspective pentru societate.

Absolventul programului de master va avea posibilitatea de a-şi continua studiile la
ciclul III (Studii superioare de doctorat) la acelaşi domeniu de formare profesională.

FINALITĂŢI DE STUDIU
Competenţe generice:
₋ capacitatea de analiză și sinteză;
₋ capacitatea de învățare;
₋ capacitatea de soluționare a problemelor;
₋ capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică;
₋ capacitatea de adaptare la noi situații;
₋ abilitatea de a lucra individual;
₋ abilitatea de a lucra în echipă;
₋ capacitatea de gândire tactică și strategică;
₋ comunicare orală și scrisă în limba maternă/ de circulație internațională;
₋ creativitatea;
₋ capacitatea de operare cu tehnologii informaționale;
₋ abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Competenţe specifice:
₋ cunoașterea celor mai noi tendințe în domeniile necesare administrării afacerilor;
₋ cercetarea detaliată a teoriilor, concepțiilor și principiilor care stau la baza unei economii

și a unui management modern;
₋ dezvoltarea unei gândiri strategice integrate și complexe;
₋ dezvoltarea capacității de decizie în condițiile de incertitudine, evalua, diagnostic și

rezolva schimbarea organizațională și problemele organizatorice;
₋ utilizarea aplicațiilor informatice/baze de date necesare în domeniul administrării



afacerilor;
₋ elaborarea de proiecte și modele de afaceri, strategii și/sau studii în domeniul

administrării afacerilor;
₋ dezvolta și gestiona procesele de afaceri la nivelul international, capacitate de a iniția și

dezvolta o afacere sustenabile, de a ocupa poziții manageriale la diferite niveluri
ierarhice;

₋ capacitatea de comunicarea eficientă, de a lucra în echipă și de a negocia în scopul
realizării obiectivelor stabilite.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe economice pot:
- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor

(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 7 din 30.06.2021)

Anul 1
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credit
e
ECTS

F.01.O.01 Comunicare interculturală în afaceri (engleză/franceză/germană) 5
F.01.O.02 Metodologia cercetării științifice în economie 5
S.02.A.03
S.02.A.04

Reglamentarea juridică a activității economice/
Dreptul commercial (rom)

5

F.01.O.05 Sisteme de management al calității 5
F.01.О.06 Econometrica 5
F.01.О.07 Management și analiza impozitelor 5

S.02.A.10
S.02.A.11

Modelele de business și planul de afaceri/
Evaluare de afaceri

5

S.02.O.12 Sisteme innovatoare corporative 5
S.02.A.13
S.02.A.14

Metodele și formele activităților administrative/
Metodele și stilurile de  leadership

5

S.02.O.15 Managementul operațiunilor logistice 5
S.02.O.16 Managementul schimbării 5
S.02.A.17
S.02.A.18

Business international /
Marketing international(engleză)

5

Total anul I 6
0

* inclusiv teză de an



(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 2 din 25.04.2018)
Anul 2

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credit
e

ECTS
S.03.A.13 Managementul activității economice externe/

Management bancar
5

S.03.O.14 Politica de management al  personalului 5
S.03.O.15 Metode de estimare, diagnosticare si prognozare activităţii

economice
5

S.03.O.16 Managementul strategic 5
Stagiu de practică profesională de master 10
Susţinerea tezei de Master 30
Total anul II 60

Total program 120

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

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor
de master.

Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 120 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul economice, utilizând
studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare sau
raţionalizare. În calitate de obiect de studiu monografic va servi o întreprindere sau un grup
de întreprinderi din industria alimentară. Teza implică formularea de idei sau arii de
cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) şi cantitative
(ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză de master va fi
capabil:
- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe

economice şi conexiunile dintre componentele sale;
- să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul ştiinţe 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
- să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă;
- să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
- să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
- să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.
Pentru certificarea tezei de master nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”.
Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea

tezei de master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei
pentru susţinerea tezei de master.

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

Master profesional l20 credite

Programul 081.MP.Managementul producerii agricole

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul învățământ de master Managementul
producerii agricole este organizat de către Facultatea Agro-tehnologice a Universității de Stat
din Comrat, responsabil: Catedra Producerea și procesarea producției agricole.Programul de
master Managementul producerii agricole corespunde domeniului fundamental al științei,
culturii și tehnicii – 08 Ştiinţe agricole, silvicultură, piscicultură și medicină
veterinară;domeniul general de studiu - 081 Ştiinţe agricole, domeniul de formare
profesională – 0811 Producția vegetală și animală. Studiile superioare la ciclul II masterat la
acest program de studiu corespund nivelului 7 ISCED.

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ,
care include pe lângă cursurile fundamentale menite să fortifice competențele generale o serie
de cursuri de specializare care vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului
de formare profesională. Programul poate fi privit și ca ofertă educațională capabilă să ofere
formarea unor competente necesare oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din
domeniul științelor agricole, administrative, sau alt practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii:
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor -2 ani
Credite de studiu-120 credite ECTS, 1 Credite ECTS-30 ore.
Limba de instruire: Rusă

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licență în același domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională condiția acumulării a



30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente
programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.
Titlul acordat - Master în Ştiinţe Agricole.

Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituționale de dezvoltare.
Obiectivele planului de master Managementul producerii agricole se încadrează în
coordonatele misiunii generale a Universității de Stat din Comrat și consta în formarea de
specialiști de înaltă calificare, cercetători și lideri în domeniul agricol, capabili să asigure
soluționarea complexă a problemelor de natura de cercetare, analitice, organizaționale și
managerială, destinate desfășurării activităților profesionale în Managementul producerii
agricole

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie
angajatorii,sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi
la nivel de consiliu al facultăţii.Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica
şi obiectivele Universităţii de Stat din Comrat al Republicii Moldova ( USC) în domeniul
calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţarea
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul
semestrelor se vor apreciate prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de
examinare, prin evaluări finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va
efectua în strictă conformitate şi în corespundere cu criteriile stabilite Regulamentul
Universității de Stat din Comrat organizarea studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, domeniului fundamental al științei, culturii și
tehnicii – 08 Ştiinţe agricole, silvicultură, piscicultură și medicină veterinară;domeniul
general de studiu - 081 Ştiinţe agricole, domeniul de formare profesională – 0811
Producția vegetală și animală. Studiile superioare la ciclul II masterat la acest program de
studiu corespund nivelului 7 ISCED.

Programul este elaborat în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova
nr. 152 din 17 iulie 2014, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență
(ciclul I) și integrate, aprobat prin Ordinul MECC nr. 1625 din 12.12.2019; Nomenclatorul
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, aprobat
prin H.G. nr. 482 din 28.06.2017; Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul
superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului
Educaţiei nr. 1046 din 29.10.2015; Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova
(CORM 006-14), aporbat prin Ordinul nr. 22 al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și
Familiei din 03.03.2014; Planul-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de
master (ciclul II), și integrate, aprobat prin ordinul MECCM nr. 120 din 10.02.2020; Carta
universitară a USC, Regulamentul privind organizarea formării profesională în cadrul
Universității de Stat din Comrat, ciclul II studii superioare masterat, aprobat la 18.02.2020.



Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de
curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din
bilet, testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va
conține trei subiecte, dintre care două – teoretice,al treilea,vizând soluționarea unui studiu
de caz.

Algoritmulcalculăriinoteilaexamen.Pentruunscortotalde100%,răspunsullaprimaîntreb
are teoretică va constitui 30 %,la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care
vizează
soluționareaunuistudiudecaz–40%.Încazulatreiîntrebăriteoreticefiecaredinelevafiapreciatăîn
modegalcâte33,3%.

Tezademastersesusținepublic,înfațacomisieideevaluarestabilităprinordinulrectorului
USC (instituțieiorganizatoaredemaster).Comisiadeevaluareatezelordemasteresteconstituite din
cel puțin cinci membri, inclusiv reprezentanți ai angajatorilor.

Evaluarea va efectua în baza a trei componente principale:
- componentadeconținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componentadeprezentareorală.

În procesul evaluării, tezele master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării;relevanța practică a studiului efectuat;calitatea
prezentării.

Calificarea se acordă masterandului care:
● demonstrează cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere care se bazează şi le extind şi/ori le

intensifică pe cele asociate ciclului I şi care pun la dispoziţie temelia ori oportunităţi
pentru originalitate în dezvoltarea şi/ori aplicarea ideilor, deseori în contextul cercetării;

● poate aplica cunoştinţele şi capacităţile de înţelegere, abilităţile de a soluţiona probleme în
împrejurări noi şi necunoscute în contexte înrudite cu domeniul ştiinţe economice sau
multidisciplinare;

● are abilitatea de a integra cunoştinţele şi a percepe complexitatea, de a formula aprecieri în
baza informaţiei incomplete ori limitate, dar care includ reflecţii despre responsabilităţi
etice şi sociale legate cu aplicarea cunoştinţelor şi aprecierilor;

● poate comunica clar şi fără echivocuri concluziile proprii, cunoştinţele şi ideile atât în
auditorii de specialişti, cât şi de nespecialişti;

● au deprinderi de a învăţa care le-ar permite să continue să studieze autonom şi
desinestătător;

● realizează cercetări, care extind frontierele cunoaşterii prin dezvoltarea de cunoştinţe noi
substanţiale.



CONCEPȚIA FORMĂRII SPECIALISTULUI

Scop și caracteristici. Planul de învăţământ pentru programul de master Managementul
producerii agricole vizează formarea de specialişti de înaltă calificare pentru domeniul
menţionat. Totodată, se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi
asigurarea unei baze de pregătire pentru ciclul III, Doctorat. În plan academic programul de
masterat caută să promoveze gândirea critică, interpretarea și abstractizarea semnificației
dintr-o varietate de surse, sistematizarea, analizare și interpretarea informațiilor necesare
pentru luarea deciziilor, inclusiv abilitățile numerice și cantitative, utilizarea eficientă a TIC,
abilități de prezentare şi aptitudini de lucru în grup în baza studiilor de caz, proiectelor şi
lucrărilor aplicative și interdisciplinare.

Programul de master este proiectat și organizat în concordanță cu Standardele de
Calitate Naționale și Europene și în concordanță cu rigorile față de asigurarea calităţii
procesului de învăţământ superior şi a serviciilor educaţionale prestate stipulate în Carta USC
și Managementul calității universitare. Calitatea programului este asigurată prin utilizarea
metodelor interactive de predare și tehnologiilor inovative integrate în procesul didactic, care
facilitează transformarea cunoștințelor teoretice în abilități practice. În mare parte sunt
promovate diferite metode, inclusiv învățarea prin proiecte, analiza studii de caz,
problematizare etc. Periodic are loc actualizarea programului în urmă consultațiilor cu
angajatorii, specialiști în domeniul agricole, absolvenții și profesorii în domeniu și
coordonarea procesului de elaborare cu standardele de asigurare a calității.

Angajabilitate.Absolvenții programului vor putea practica profesia de fermier,
manager al unei întreprinderi agricole, manager al unei întreprinderi de prelucrare, șef de
producție agricolă, șef de unități de producție pentru producția de culturi, șef de unități de
producție pentru produse zootehnice. Din punct de vedere al perspectivelor de angajare
estimate, acest program este solicitat pe piața muncii. Majoritatea absolvenților
programului sunt angajați în domeniul vizat.

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa
de soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de
gândire tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii
informaționale; abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Formarea ulterioară.Absolvenții programului obțină o calificare de nivel 7
corespunzător ISCED/CEC și Cadrului Național al Calificărilor Învăţămînt Superior, Ciclul
II Masterat confirmată prin diploma de master echivalentă cu 120 credite academice în
sistemul ECTS.

Titlul obţinut: Master în Ştiinţe Agricole.

FINALITĂȚI DE STUDIU
Competențe generice:

1. capacitatea analiză și sinteză – demonstrează competenţe prin intermediul susţinerii
argumentelor și determină gradul de funcţionalitate a rezultatelor investigaţiei ştiinţifice;

2. capacitatea de învățare- dezvoltă abilitatea de a învăţa, abilitate necesară de a-şi continua
studiile cu un nivel mai avansat;



3. capacitatea soluționarea problemelor - stabileşte, identifică și rezolvă probleme de
cercetare ştiinţifică;

4. capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică interpretează date relevante şi
formulează judecăţi, care cuprind probleme semnificative de ordin ştiinţific, social, etic,
etc.;

5. capacitatea de adaptare la noi situații;
6. abilitatea de a lucra individual;
7. abilitatea dealucraînechipă posedă deprinderi de comunicare ştiinţifică interactivă, creare

şi menţinere a unui climat comunicational favorabil în grupul de cercetători;
8. capacitatea gândire tactică și strategică- capacitatea de a planifica şi realiza cercetări

ştiinţifice sub îndrumarea conducătorului de masterat;
9. comunicareoralășiscrisăînlimbamaternă/decirculație internațională;
10. creativitatea- familiarizarea cu ,,lucrul de geniu, în scopul conştientizării celor mai

exigențe standarde;
11. capacitatea de operare cu tehnologii informaționale;
12. abilitatea de a lucra într-un context internațional cunoaşte la nivel de comunicare fluentă o

limbă străină.
Competenţe specifice:

1. să posede cunoştinţe privind legislația; înțelegerea conceptelor și specificului
metodelor utilizate în cercetările științifice;

2. să formuleze sarcini de lucru, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de
verificare a acestora; să determine priorităţile cotidiene;estimează ordinea priorităţilor
în baza optimizării proceselor tehnologice din domeniul ştiinţe agricole;

3. să elaboreze politici şi să selecteze metodele optime specifice gestiunii a resurselor şi
rezultatelor entităţii cu efectuarea controlului intern pentru a evalua şi verifica poziţia/
performanţa a entităţii;

4. să înţeleagă importanţa şi actualitatea utilizării metodelor de cercetare științifică în
agricultura; să adapteze modelele disponibile la date experimentale noi.

5. să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoștințe şi deprinderi în
situații şi medii de muncă diverse, în vederea realizării activităților cerute la locul de
muncă la nivel calitativ;

6. sădemonstrezecapacitateanecesarăpentrucomunicareaeficientăcugrupulde
lucrudincarefaceparteşicureprezentanțiiinstituțiilorcucareintrăîncontact;săparticipeladis
cuții pe teme profesionale, să-şi susţină punctele de vedere în mod responsabil, cu
argumente pertinente;

7. să aplice interacțiunea factorilor biologici şi ecologici privitor la sporirea
productivităţii şi calităţii producţiei agricole;

8. să elaboreze planuri, instrucțiuni operaţionale şi să monitorizeze realizarea practică a
acestora; să
proiectezeacţiunimanagerialeînfuncţiedeobiectiveleşisăprevizionezeefectele
posibile;săelaborezeraportuldeevaluare,săformulezepropuneriprivindperfecţionareapro
cesului de evaluare;

9. să cunoască, să analizeze critic și să emită judecăți privind teoriile, conceptele și
principiile cestaulabazare cunoașterii,evaluării,și raportării operațiunilor tehnologice
din cadrul entității în baza standardelor naționale;

10. să sistematizeze baze de date; să analizeze fluxuri de informaţie; să utilizeze



informaţia curentă vizând rezultatele obținute în cercetările;generalizează experienţa
avansată în domeniul cercetat;

11. sa demonstreze capacitatea de sistematizare a datelor. să posedă informaţii curente
referitor la metode şi procedee noi din domeniul managmentul producerii agricole, este
capabil să sintetizeze şi să transmită această informaţie persoanelor cointeresate.

12. să cunoască şi aplică principiile generale ale unei sau câtorva specialităţi adiacente
domeniului ştiinţe agricole;

13. să fie capabil de a obţine şi a aprofunda cunoştinţe referitoare la realizările avansate
din domeniul managmentul producerii agricole şi din cele adiacente.

Accesul la studii în continuare – Absolvenții programului de studii, care au obținut
titlul Master în Științe Agricole au  următoarele oportunități de continuare a studiilor:
- Programe de doctorat – nivelul 8 ISCED în domeniul general de studiu Ştiinţe Agricole;
- Programe de doctorat în alte domenii;
- Programe de formare continuă pe tot parcursul vieții.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senat USC, proces verbal nr.1din09.10.2021)

Anul 1
Codul Denumirea unității de curs(modulului) Credite

ECTS
F.01.O.01 Metodologia şi etica cercetării în științe/

Methodology and ethics of Science research 5

F.01.O.02 Microbiologia specială/ Special microbiology 5
F.01.O.03 Pedologie și nutritia plantelor/ Pedology and plant nutrition 5

F.01.О.04 Bazele ecologice ale fiziologiei plantelor/
Ecological bases of plant physiology 5

F.01.О.05 Instrumente financiare/ Financial instruments 5
F.01.O.06 Valoarea Complexului Agroindustrial în economia naţională/

Role of the Agro-Industrial Complex in the National Economy 5F.01.A.07 Politica de management a personalului/
Personnel management policy

S.01.A.08 Documentare în producția agricolă/
Documentation in agricultural production

5

S.02.A.09 Ecologia agricolă/ Agricultural ecology 5
S.02.A.10 Probleme ecologice ale producerii agricole/

Ecological problems of agricultural production

S.02.А.11 Tehnologii performante în procesare/
Advanced technologies in food processing

5

S.02.О.12 Tehnologii performante în fitotehnie/
Advanced technologies in Crop production

5

S.02.O.13 Tehnologii performante în zootehnie/
Advanced technologies in animal husbandry

5

S.02.O.14 Marketingului produselor agricole/ Marketing of agriculture products 5
S.02.O.15 Marketing strategic /Strategic marketing 5
S.02.A.16 Managementul riscului/ Risk management 5

S.02.A.17 Aplicarea de regulatori de creştere în fitotehnie/
Application of growth regulators in Crop production

5

Total anul I 60



(PlandeînvăţământaprobatdeSenatulUSC,procesverbalnr. 1 din28.09.2017)
Anul2

Codul Denumireaunităţiidecurs(modulului) Credite
ECTS

S.04.A.18 Bazele ştiinţifice ale producerii producţiei viti-vinicole 5
S.04.A.19 Tehnologia generală a industriei de prelucrare
S.04.A.20 Siguranţa ecologică şi alimentară 5
S.04.A.21 Surse de poluare ale mediului ambiant în agricultură

S.04.O.22 Eficacitatea utilizării terenurilor în agricultură 5
S.04.O.23 Practica profesională/ creaţie de master

Include: cercetare, documentare, redactare finală a tezei/proiectului
15

Susţinerea de Master 30
Total anul II 60

Total program 120

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

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;
- evaluareastagiuluidepracticăînscopulaprecieriicompetenţelorsistemice;
- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de curs.

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară
în conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al
studiilor de master. Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au
realizat integral programul de studii şi au acumulat 90 credite ECTS obligatorii pentru
acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din Știință Agricole, utilizând
studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare sau
raţionalizare. În calitate de obiect de studiu monografic va servi o întreprindere sau un grup
de întreprinderi agricole sau din industria alimentară. Teza implică formularea de idei sau
arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor) şi
cantitative (ipoteze demonstrabile experimental).

Studentul care a realizat o teză de master:
● estimează ordinea priorităţilor în baza optimizării proceselor tehnologice din domeniul

Ştiinţe agricole cu scopul soluţionării diferitor situaţii profesionale;
● adaptează modelele disponibile la date experimentale noi;
● capacitatea de a obţine şi a aprofunda cunoştinţe referitoare la realizările avansate din

domeniul Managmentul producerii agricole şi din cele adiacente;
● interacţiunea factorilor biologici şi ecologici privitor la sporirea productivităţii şi calităţii



producţiei agricole;
● generalizează experienţa avansată în domeniul cercetat;
● cunoaşte şi aplică principiile generale ale unei sau câtorva specialităţi adiacente

domeniului Ştiinţe agricole;
● posedă informaţii curente referitor la metode şi procedee noi din domeniul Managmentul

producerii agricole, este capabil să sintetizeze şi să transmită această informaţie
persoanelor cointeresate.

Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea
tezei de
master.Rezultatelesecomunicăstudenţilorînaceeaşizidupăşedinţacomisieipentrususţinereatez
ei de master.

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

Master științific 120 Credite

Programul - Didactica informaticii

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerințele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul Știinţe ale educaţiei. Programul de
formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ,care include pe
lângă cursurile fundamentale menite să fortifice competențele generale o serie de cursuri de
specializare care vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului de formare
profesională. Programul poate fi privit și ca ofertă educațională capabilă să ofere formarea
unor competențe necesare oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din
domeniul științelor economice, administrative, sau alt practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii:
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu-120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în același domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională condiția

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.
Titlul acordat - Master în știinţe ale educaţiei.



Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.
Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind
orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului
educațional al Republicii Moldova, în consens cu sistemul educațional european.
Programul de master este direcționat de a forma specialiști înaltă calificare spre
soluționarea problemelor în domeniul educației.

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi la
nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele Universităţii
de Stat din Comrat în domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţarea
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul
semestrelor vor fi apreciat prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de
examinare, prin evaluări finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va
efectua în strictă conformitate şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul
Universităţii de Stat din Comrat, organizarea studiilor în învățământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor
superioare de licență (Ciclul I) și integrate în cadrul USC, Regulament cu privire la
organizarea ciclului II – studii superioare de master în USC.

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice prevăzute
pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de participare
a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi tezelor de
an, utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor
concluzii originale – 30 %.
Tezademastersesusținepublic,înfațacomisieideevaluarestabilităprinordinulrectoruluiUSC(instit
uțieiorganizatoaredemaster).Comisiadeevaluareatezelordemasteresteconstituite din cel puțin
cinci membri.

Evaluarea va efectua în baza a trei componente principale:
- componentadeconținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componentadeprezentareorală.

În procesul evaluării, tezele master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării;relevanța practică studiului efectuat;calitatea
prezentării.

Studentul care realizat o teză de master va fi capabil:
₋ să plaseze noile informații și interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ale educației;
₋ să demonstreze actualitatea și semnificația subiectului cercetat;



₋ să implementeze metodele de analiză critică și de dezvoltarea teoriilor;
₋ săapreciezecalitateauneiactivităţidecercetaredindomeniul științelor ale educației;
₋ să aplice modalități de testare experimentală și observațională teoriilor științifice;
₋ săargumentezemodulderezolvareaproblemelorîncadruldomeniuluiştiinţelor ale

educației;
₋ sădemonstrezecapacităţinecesarepentrurealizareauneicercetăricuungradsporitde

autonomie;
₋ să dovadă de abilități de structurare logică și argumentarea ideilor;
₋ sămanifestespiritdeinvestigaţieşiiniţiativă;săfieaptsă-şiaperepunctuldevedere;
₋ să demonstreze și să argumenteze aspect inovațional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPȚIA FORMĂRII
SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici.
Planul de învăţământ pentru programul de master„Didactica informaticii” îşi

propune să pregătească specialiști de înaltă competență științifică și practică pentru sectorul
educațional în măsură să creeze, să analizeze, să interpreteze şi să valorifice corespunzător
informația educațională.

Angajabilitate. Absolvenții Programului de masterat „Didactica Informaticii" –Master
în științe ale educației urmează a fi formați pentru a presta următoarele tipuri de activități:

- Profesori de informatică pentru învățământul preuniversitar în gimnaziile și liceele
din republică.
- Profesori de informatică pentru colegiile și școlile profesionale din republică.
- Profesori, formatori în diverse proiecte programe de perfecționare, reciclare în

domeniul informaticii pentru învățămîntul secundar.
- Cercetători în domeniul didacticii informatice.

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa
de soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de
gândire tactică și strategică; creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii
informaționale; abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Formarea ulterioară.Programul de master „Didactica Informaticii” îşi propune ca
scop pregătirea specialiștilor în domeniul educației atât pentru entităţile private, cât și
pentru instituțiile publice. Absolventul programului de master va avea posibilitatea de a-şi
continua studiile la ciclul III (Studii superioare de doctorat) la acelaşi domeniu de formare
profesională.

FINALITĂȚI DE STUDIU
Competențe generice:
● cunoaşterea conceptelor fundamentale ale informaticii contemporane;
● cunoaşterea conceptelor fundamentale a tehnologiilor formative în sistemul

predare-învăţare-evaluare;
● interpretarea noilor tehnologii din perspectiva interdisciplinară şi transdisciplinară, în



contextul epocii şi lumii în permanentă 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;
● eficientizarea activităţii profesionale prin utilizarea noilor tehnologii de

predare-învăţare-evaluare, adaptate la condiţiile interne;
● aplicarea condiţiilor teoretice în rezolvarea situaţiilor practice nestandardizate;
● 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 în elaborarea 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;
● identificarea problemelor, stabilirea priorităţilor de cercetare în domeniile

informaticii;
● cunoaşterea şi aplicarea metodologiei cercetării 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 perspectiva diverselor
funcţii didactice;

● monitorizarea evoluţiei proprii în plan profesional, proiectarea şi realizarea carierei.
Competenţe specifice:
● Extrapolarea cunoștințelor teoretice în domeniul aplicativ;
● Formarea de competențe de cercetare în domeniile de bază - informatică și educație;
● Formarea competențelor în scopul optimizării metodelor educaționale de

predare-învățare-evaluare;
● Determinarea factorilor teoretico-practici care condiționează performanța

elevilor/studenților;
● Realizarea consultanței organizaționale în colectivele pedagogice;
● Crearea abilităților de formator și animator în echipe;
● Dobоndirea cunoștințelor fundamentale, a abilităților și valorilor din domeniul

informaticii și didacticii informaticii în învățămîntul;
● Dezvoltarea aptitudinilor și cunoștințelor оn lucrul individual cu elevii în domeniul

informaticii, în activitatea extracurriculară, în pregătirea elevilor pentru viitoarea lor
profesionalizare, inclusiv în pregătirea pentru studii universitare ulterioare;

● Organizarea și realizarea diferențiată a procesului de predare-învățare-evaluare în
informatică, inclusiv în informatica competitivă;

● Cunoașterea și utilizarea modalităților și tehnologiilor informaționale moderne și



tehnicilor de predare a informatică în învățămîntul;
● Studierea problemelor de conținut științifico-aplicativ al predării informaticii în

învățămîntul.

Accesul la studii în continuare–Deținătorii diplomei de master în științe educației pot:

- urma studiile de doctorat(ciclul III);
- urmaunaltprogramdemaster,licenţă,saustudiisuperioareintegrate;
- avea oportunități L.L.L. (Life   Long   Learning).

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învățământ aprobat de Senat USC, proces verbal nr.2din25.04.2018)

Anul 1
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite

ECTS

F.01.O.001 Curs special de analiză numerică 5
F.01.O.002 Metodica programării orientată pe obiect 5
F.01.O.003 Metodologia cercetării științifice în informatică 5
S.01.O.004 Metodica predării sistemii de operare 5
S.01.A.005 Metodica predării programării Web: PHP5 /

Metodica predării programării Web: ASP.NET
10

F.02.O.006 Curs special de metodica predării informaticii 5
F.02.O.007 Metodica utilizării tehnologiilor informaționale în educaţie 5
S.02.A.008 Metodica predării limbii de programare Delphi/

Metodica predării limbii de programare Python
Structurii de date și algoritmi

10

S.02.O.009 Metodica predării limbii de interogare structurat SQL 5
S.02.O.010 Metodica predăriitehnologii de rețea 5

Total anul I 60
*inclusiv teză de an

(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr.2 din 25.04.2018)

Anul 2

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.O.011 Metodica predării proiectării și administrării bazei de date Web:
MySQL/

10

S.03.A.012 Metodica predării sistemii de vizualizare 3D 5
S.03.O.013 Metodica predării rutării rețelelor TCP/IP 4

Practica profesională(5 săpt.) 10
Teza de master 30
Total anul II 60
Total program 120



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

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

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al
studiilor de master.
Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral

programul de studii şi au acumulat 120 credite ECTS obligatorii pentru acest program.
Teza de master constituie o investigație sistematică dindomeniul educației, utilizând

studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare sau
raţionalizare Teza implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi
explorative, colectare de date şi analiza lor) şi cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:

- să plaseze noile informații și interpretări în contextul unui modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţelor ale

educației;
- să demonstreze actualitatea și semnificația subiectului cercetat;
- să implementeze metodele de analiză critică și dezvoltarea teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare indomeni contabilității sau auditului;
- să aplice modalităţi de testare experimentală și observațională teoriilor științifice;
- să argumenteze modul de rezolvarea problemelor în cadrul domeniului științei ale

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

autonomie;
- să dea dovadă de abilități de structurare logică și argumentarea ideilor;
- să manifeste spirit de investigație și inițiativă;
- să fie aptă să-și apere punctul de vedere;
- să demonstreze și să argumenteze aspect inovațional al studiului;
- să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale,

oferindu-i o relevanţă practică bine argumentată.
Pentrucertificareatezeidemasternuseutilizeazăzecimiînnotare,iarnotaminimăde

promovare este „5”.
Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea

tezei de master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după ședința comisiei
pentrususținereatezei de master.
Forma de instruire (învăţământ) –cu frecvenţă
Administrator de program – lector Popil Gennadii



Master în științe ale educației 120 credite

Programul 011. - Educație muzicală în mediul policultural

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Masteratul este o continuare organică a domeniului
general Ştiinţe ale Educației în scopul asigurării unei activităţi profesionale şi ştiinţifice de
înaltă calitate, în condițiile modernizării învățământului superior din RM, în cadrul realizării
Procesului de la Bologna. Or, aceste studii permit aprofundarea şi completarea studiilor de
licenţă în direcția achiziţionării de cunoștințe, abilităţi necesare unui specialist care s-ar încadra
cu mai mult randament şi cu mai multă eficiență.

La elaborarea Programului de master s-a ținut cont de experiența în domeniu, modelul
unor specialitati similare din cadrul instituțiilor de invatamant cu traditie în studiul educației
muzicale din Universitatea de Stat din Bălți, Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice ş.a.

Politica educațională de asigurare a calității în cadrul programului de studiu Educație
muzicală în mediul policultural

este îndreptată spre îmbunătățirea continuă a organizării și desfășurării activităților de
asigurare a calității la nivel de facultate, catedră și se referă la îmbunătățirea continuă a
sistemului de management al calității pe baza standardelor internaționale universitare;
evaluarea continuă a calității în vederea corelării educației centrate pe student cu cerințele
documentelor normative și de dezvoltare strategică naționale și internaționale.

Obiectivele strategice ale programului de studiu de formare a specialiștilor la specialitatea
Educație muzicală în mediul policultural pe deplin sunt aliniate cu obiectivele strategice ale
universității în contextul învățământului, politicii educaționale, activității științifice,
informatizării, politicii de personal, orientării sociale și profesionale, precum și dezvoltarea
mediului informațional și activității inovative. Programul de studiu la specialitatea Educație
muzicală în mediul policultural are ca scop formarea specialiștilor pentru asigurarea
învățământului preșcolar,primar și secundar din regiune.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii :
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: rusă

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe ale educație.

Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.
Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind



orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului pedagogic al
Republicii Moldova, în consens cu sistemul economic european. Programul de master este
direcționat de a forma specialiști de înaltă calificare spre soluționarea problemelor în domeniul
educației muzicale.

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie cu
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi la
nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele Universităţii de
Stat din Comrat în domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul semestrelor
se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări
finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va efectua în strictă conformitate
şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul Universităţii de Stat din Comrat de
organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul UASM, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
UASM.

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de curs
din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din bilet,
testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va conține
trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu de caz.

Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la prima
întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare
care vizează soluționarea unui studiu de caz – 40 %. În cazul a trei întrebări teoretice fiecare
din ele va fi apreciată în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe parametri:
1. Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
- expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
- argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
- utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii

originale – 30 %;
- nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul etc.) – 10

%.
2. Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
- corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
- argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
- originalitatea analizei – 20 %.



Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul
rectorului USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master
este constituite din cel puțin cinci membri, inclusiv reprezentanți ai angajatorilor.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.

În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
₋ să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe ale educației

şi conexiunile dintre componentele sale;
₋ să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
₋ să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
₋ să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniului 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
₋ să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
₋ să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale, oferindu-i

o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI
Scop şi caracteristici. Planul de învăţământ pentru programul de master „Educație

muzicală în mediul policultural” este de 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.

Angajabilitate. Specialistul în Educație muzicală în mediul policultural cu titlul de master
(masterat ştiinţific) va avea o pregătit pentru activitatea de investigaţie ştiinţifică şi pedagogic,
activitatea didactică. Calificarea obţinută permite licentiatului 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.

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa de
soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de gândire
tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii informaționale; abilitatea
de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. 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 III, 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.

FINALITĂŢI DE STUDIU
Competenţe generice:
₋ capacitatea de analiză și sinteză;
₋ capacitatea de învățare;
₋ capacitatea de soluționare a problemelor;
₋ capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică;
₋ capacitatea de adaptare la noi situații;
₋ abilitatea de a lucra individual;
₋ abilitatea de a lucra în echipă;
₋ capacitatea de gândire tactică și strategică;
₋ comunicare orală și scrisă în limba maternă/ de circulație internațională;
₋ creativitatea;
₋ capacitatea de operare cu tehnologii informaționale;
₋ abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Competenţe specifice:
Specialistul trebuie să cunoască:
₋ cunoașterea conceptelor fundamentale ale pedagogiei muzicale şi aplicarea lor in

activitatea profesională;
₋ cunoaşterea bazelor  metodologiei cercetărilor pedagogice;
₋ cunoașterea tendințelor, bazelor filosofiei educaționale;
₋ conştientizarea importanței procesului instructiv-educativ în cariera personală, a esențelor

proceselor de asigurare a calității învățământului;
₋ consolidarea cunoștințelor de bază în domeniul educațional, cultural pentru elaborarea și

desfășurarea proiectelor, ce țin de domeniu;
₋ promovarea abilităţilor muzical-artistice şi profesionale în vederea dezvoltării durabile a

societății.
Specialistul trebuie să posede  abilităţi de:

₋ capacități de analiză sistematică a conceptelor, teoriilor și problemelor generate de științele
pedagogice;

₋ capacități de determinare a varietății contextelor în care se poate desfăşura
investigarea/predarea învățarea muzicii;



₋ capacității de adaptare a realizărilor științifice din alte domenii la procesul de
investigare/predare-invatare/evaluare a muzicii;

₋ abilități de elaborare şi realizare a unui proiect de cercetare in domeniul pedagogiei
muzicale;

₋ abilități de a identifica potențiale conexiuni dintre aspectele cunoștințelor în domeniu şi
aplicarea lor în educația muzicală;

₋ abilități de interpretare a fenomenelor muzicale din perspectiva interdisciplinară şi
transdisciplinară, în contextul epocii şi lumii în permanentă  schimbare;

₋ abilități de elaborare a proiectelor de activitate profesională din diverse perspective.
₋ competențe de soluţionare colaborativă a problemelor ce țin de domeniul educației

muzicale.
Specialistul trebuie să  manifeste  comportament de:
₋ toleranţă faţă de diversitatea etnică, confesională şi culturală a comunităţii în ansamblu şi a

comunităţii de instruire;
₋ stăpânirea abilităţilor de cooperare creativă şi comunicare eficientă în situaţii reale (orală,

scrisă, audiere, lectură, interpretarea corectă şi adecvată a mesajului, informaţiei);
₋ iniţiativă, rezolvarea problemelor, de luare a deciziilor, de exprimare a opiniilor proprii,

folosind gândirea critică şi creativă;
₋ autoevaluare şi valorizare a propriei experienţe de învăţare, de planificare; de învăţare

activă şi permanentă;
₋ aplicare a normelor şi valorilor unei societăţi democratice.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe ale educației pot:
- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate;

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 7 din 30.06.2021)

Anul 1 (plan de învăţământ 2021)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.О.001 Metodologia și etica cercetării științifice în domeniul educației
muzicale 5

F.01.О.002 Tendinţe actuale culturologice în educația muzicală 5
S.01.O.003 Management artistic 5
S.01.О.004 Gestionarea sistemelor educaționale 5
S.01.O.005 Metodologia educației muzicale la vîrsta timpurie 5
S.01.O.006 Tehnologii pedagogice modern în educație muzicală 5
S.01.O.007 Acompaniament 5
F.02.O.008 Dirijare: teorie și practici 1 5
F.02.O.009 Psihopedagogia comunicării interculturale 5
S.02.О.010 Metodologia educatiei muzicale în învățământul primar şi

secundar 5

S.02.O.011 Politici de incluziune socială (rom) 5
S.02.A.013 Corepetiţie 5
S.02.A.014 Canto 5

Total anul I 60



(Plan de învăţământ aprobat de Senatul UASM, proces verbal nr. 6 din 22.03.2018)
Anul 2 (plan de învăţământ 20)

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.03.О.015 Strategii didactice în educația muzicală (rom.) 5
F.03.O.016 Dirijare:  teorie și practici 2 5
S.03.A.017 Cultura vorbirii și comunicării 5
S.03.A.018 Retorică 5
S.03.A.019 Arta muzicală a poporului moldovenesc 5
S.03.A.020 Elaborarea și administrarea proiectelor de animație

socio-culturală (rom.) 5

S.03.O.021 Practica  profesională 10
Teza de master 30
Total 60

Total program 120

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

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor de
master.

Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 90 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul ale educației, utilizând
studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare sau
raţionalizare. O instituție de învățământ preuniversitar va servi drept obiect al cercetării
monografice. Teza implică formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi
explorative, colectare de date şi analiza lor) şi cantitative (ipoteze demonstrabile
experimental). Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:

- să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
- să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe ale educației

şi conexiunile dintre componentele sale;
- să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
- să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă;
- să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
- să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
- să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale, oferindu-i

o relevanţă practică bine argumentată.
Pentru certificarea tezei de master nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”.
Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea tezei de

master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei pentru
susţinerea tezei de master.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Administrator de program – Maestru în Artă a RM, lector universitar T.Șciogoleva

Master profesional – 90 credite

Programul 0114. - Predarea limbilor germanice în instituții de învățământ preuniversitar
în mediul multietnic

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul ştiințelor educației. Programul de formare
profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ, care include pe lângă cursurile
fundamentale menite să fortifice competențele generale o serie de cursuri de specializare, care
vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului de formare profesională.
Programul poate fi privit și ca ofertă educațională capabilă să ofere formarea unor competenţe
necesare oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din domeniul ştiințelor educației
sau alt practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii:
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor – 1,5 ani
Credite de studiu - 90 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: engleză, germană,rusă, găgăuză,română.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.
Titlul acordat - Master  în ştiințe ale educației
Corespunderea obiectivelor programului strategiei instituţionale de dezvoltare.

Obiectivele planului de învățământ corespund strategiei instituţionale de dezvoltare, fiind
orientate, în special, la formarea resurselor umane pentru necesităţile sistemului educaţional al



Republicii Moldova, în consens cu sistemul educaţional european. Programul de master este
direcționat de a forma specialiști de înaltă calificare spre soluționarea problemelor în domeniul
predării limbilor  germanice în mediul multietnic

Consultarea partenerilor. La elaborarea planului de învățământ s-a ţinut cont de
propunerile partenerilor, acestea fiind obţinute prin intermediul sondajelor de opinie cu
angajatorii, sondajelor de opinie şi reuniunilor cu studenţii, discutarea în cadrul catedrei şi la
nivel de consiliu al facultăţii.

Conţinutul planului de învățământ este racordat la politica şi obiectivele Universităţii de
Stat din Comrat în domeniul calităţii.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul semestrelor
se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări
finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va efectua în strictă conformitate
şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul Universităţii de Stat din Comrat de
organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
USC.

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de curs
din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din bilet,
testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va conține
trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând scrierea unui test.

Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la prima
întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare
care vizează scrierea unui test – 40 %. În cazul a trei întrebări teoretice fiecare din ele va fi
apreciată în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe parametri:
1. Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
₋ expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
₋ argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
₋ utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor

concluzii originale – 30 %;
₋ nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul etc.)

–10 %.
2. Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
₋ corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
₋ argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
₋ originalitatea analizei – 20 %.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul rectorului
USC. Comisia de evaluare a tezelor de master este constituite din cel puțin cinci membri, inclusiv
reprezentanți ai angajatorilor.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;



- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.
În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:

actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici. Necesitatea pregătirii specialiștilor în domeniul general de studii ştiințe
ale educației, domeniul de formare profesională educație și formarea profesorilor la filologie
germanică (limbi, educație) este impusă de condițiile actuale din Republica Moldova, care își
propune asigurarea instituțiilor de învățămînt preuniversitare, medii de specialitate și instituțiilor
de învățămînt superior cu cadre didactice calificate. Cerința minimă de calificare pentru ocuparea
funcțiilor didactice în învățământul liceal este deținerea unei calificări în domeniul de cel puțin
nivelul 7 ISCED – studii superioare de master, precum și promovarea modulului psihopedagogie.

Angajabilitate. Specialistul este instruit pentru desfășurarea activității instructiv-educative,
științifico-metodice în sistemul național al educației, în conformitate cu specialitatea însușită,
precum și pentru continuarea studiilor universitare la Ciclul III, conform Nomenclatorului
domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile
de învățămînt superior.

Specialistul obține calificarea de master în ştiințele educației și urmează să activeze în
domeniul învățămîntului gimnazial, liceal, profesional tehnic, în calitate de profesor de limba și
literatura engleză și germană.

Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa de
soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de gândire
tactică și strategică; creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii informaționale; abilitatea
de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. Programul de master „Predarea limbilor germanice în instituții de
învățământ preuniversitar în mediul multietnic” îşi propune ca scop pregătirea specialiștilor în
domeniul filologiei germanice pentru predare limbilor engleze şi germane în instituții de
învățământ preuniversitar în mediul multietnic. Absolventul programului de master va avea
posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul III (Studii superioare de doctorat) la acelaşi
domeniu de formare profesională.

FINALITĂŢI DE STUDIU
Competenţe generice:
₋ Capacitatea de analiză și sinteză;
₋ Capacitatea de învățare;
₋ Capacitatea de soluționare a problemelor;
₋ Capacitatea de aplicare a cunoștințelor în practică;
₋ Capacitatea de adaptare la noi situații;
₋ Abilitatea de a lucra individual;
₋ Abilitatea de a lucra în echipă;
₋ Capacitatea de gândire tactică și strategică;
₋ Comunicare orală și scrisă în limba engleză şi germană;
₋ Creativitatea;



₋ Capacitatea de operare cu tehnologii informaționale;
₋ Abilitatea de a lucra într-un context internațional.

Finalitățile formării
Propunîndu-ți formarea unor specialiști de calificare superioară, programul pentru ciclul

II, Predarea limbilor germanice în instituții de învățămînt preuniversitar în mediul multietnic
vizează pe dezvoltarea continuă a culturii comunicării, articularea complexă a culturii
literar-artistice a viitorului absolvent prin receptarea și interpretarea operelor literare în context
axiologic național și universal, formarea unor competențe lingvistice superioare nivelului licență,
prin interiorizarea unui sistem de valori literar-estetice, comunicative și culturale. Grila de
discipline ilustrată în planul de studii este orientată spre aprofundarea și dezvoltarea cunoștințelor
de specialitate acumulate în cadrul studiilor la nivelul licență, ca și spre lărgirea disponibilităților
didactice ale viitorului absolvent al studiilor de master.

Programul Predarea limbilor germanice în instituții de învățămînt preuniversitar în mediul
multietnic ciclul II este orientat preponderent către absolvenții studiilor de licență în filologie
germanică, dar și către absolvenții altor discipline, interesați de didactica modernă și de practicile
actuale în materie de instruire și educație. Programul de master își propune pregătirea unor
specialiști de calificare superioară, orientând formarea acestora către standarde de excelență în
activitatea didactică și managerială în învățământul preuniversitar. Procesul de aliniere a
sistemului național de învățământ la practicile europene actuale în domeniu solicită imperios
pregătirea unei noi generații de profesori-filologi, capabili să asigure, pe de o parte, înnoirea
cadrelor preuniversitare, iar, pe de altă parte, calitatea reformei școlare.

Competențe profesionale:
CP1. Operarea cu concepte și metode științifice în materie de didactică a disciplinelor filologice
în limbile germanice și utilizarea lor nuanțată în comunicarea profesionalâ la toate treptele
învățământului preuniversitar.
CP2. Gestionare noilor strategii educaționale în context
interdisciplinar/intradisciplinar/pluridisciplinar/
transdisciplinar la toate treptele învățământului preuniversitar.
CP3.Soluționarea problemelor de specialitate prin activități de cercetare și inovare în vederea
generării de cunoștințe valorificabile la toate treptele învățământului preuniversitar.
CP4. Aplicarea dexteră a cadrului conceptual al specializării în diferite contexte
instructiv-educative la toate treptele învățământului preuniversitar.
CP5.Evaluarea rezultatelor activităților de predare-învățare-evaluare și prognozarea evoluțiilor
disciplinelor în limbile engleză și germană în învățământul preuniversitar.
CP6. Elaborarea unor proiecte educaționale și de cercetare și utilizare inovativă a metodelor
clasice și moderne de procesare a informației din domeniile filologiei germanice și științelor
educației.
Competențe transversale:
CT1. Prestarea de activități de predare-învățare și evaluare la domeniul de specializare.
CT2. Realizarea de activități didactice și educaționale concepute și realizate în echipă.
CT3. Punerea în valoare a respectului pentru identitatea germană și engleză, limbă, ierarhia
culturală.



Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe ale educaţiei pot:
- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 2 din 25.04.2018)

Anul 1

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.01 Metodologia şi etica cercetării în domeniul lingvisticii germane 5
F.01.O.02 Teoria și metodele de predare-învăţare în instituţii de învățământ

preuniversitar
5

S.01.O.03 Probleme actuale de frazeologie în contextul didactic 5

S.01. O.04 Terminologia modernă în domeniul ştiinţelor educaţiei//
Probleme de terminologie  ale limbilor germanice

5

S.01. O.05 Predarea limbilor germanice ca cominicare // Limba străină în
învăţământ preuniversitar

5

S.01. O.06 Gramatica comparativă a limbilor engleză și germană (găgăuză /
română / bulgară/rusă)

5

F.01.O.07 Sistemul educaţional la standarde europene 5
F.01.O.08 Multilingvism, multiculturalism: politica lingvistică
S.01. O.09 Interpretarea și traducerea textului  specializat// Traducerea

textelor autentice
5

S.01. O.010 Strategii didactice interactive în predarea limbilor germanice 5
Practica profesională 10
Total anul I 60

Anul 2
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

Cercetarea și elaborarea tezei de master 30
Total anul II 30

Total program 90

Regulile 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 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 stagiului de practică în scopul aprecierii competenţelor sistemice;

- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de
curs. Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor de
master.



Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 90 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul lingvicticii germanice,
utilizând studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită perfecţionare
sau raţionalizare.
Evaluarea studenților de master

Planul de învățămînt prevede următoarele tipuri și modalităti de evaluare a finalităților de studii:
- evaluarea curentă: testare, eseu, referat, studiu de caz, proiect, raport, prezentări, hărți

conceptuale, portofolii, evaluare asistată de calculator etc.
- evaluarea finală a unităților de curs / modul: examinare orală, examinare în scris, examinare

combinată, eseu, portofoliu, proiect, evaluare asistate de calculator etc.
Teza de master

Studiile se finalizează cu susținerea publică a tezei de master. La susținerea tezei de master
sunt admiși absolvenții care au realizat integrasl prevederile planului de învățământ și care au
susținut cu succes prezentarea preventivă a tezei de master în fața colectivului Catedrei de profil.

Teza de master reprezintă o cercetare științifică aprofundată / interdisciplinară /
complementară în domeniul analizei problemelor teoretice și practice din domeniul didacticii
limbii și literaturii engleze și germane, care trebuie să demonstreze competențe profesionale și de
cercetare în acest domeniu, cunoașterea științifică avansată a temei abordate și care conține
elemente de noutate și originalitate în dezvoltarea sau soluționarea problemei de cercetare.

Tematica tezelor de master este eleborată de Catedra de profil și se stabilește individual de
către studenți și conducătorii de teze, fiind aprobată la ședința Catedrei și la ședința Consiliului
Facultătii de Cultură Națională, până la sfărșitul anului I de studii, luna mai.

Susținerea tezei de master are loc în mod public, în fața Comisiei de evaluare stabilită prin
ordinul rectorului. Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite din cel puțin cinci
membri, inclusiv reprezentanți ai angajatorilor.

Conținul și nivelul tezelor de master, modalitatea de prezentare a lor, sunt expuse în
Recomandările de realizare a tezelor de licență și de master în Universitatea de Stat din Comrat.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Administrator de program – lector universitar - assistant, magistru Nicolaeva P.D.

Master științific 120 credite

Programul 0114 - Filologia bulgară (limbă, literatură, educaţie)

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul știinţe ale educaţiei. Programul de formare
profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ, care include pe lângă cursurile
fundamentale menite să fortifice competențele generale o serie de cursuri de specializare care
vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului de formare profesională.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii : Forma
de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: bulgară.



Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe ale educației.

Generalităţi
Planul de învăţămînt este documentul reglator de bază care defineşte obiectivele generale,

structura procesului de învăţămînt, finalităţile şi conţinutul formării iniţiale a unui profesor de
limba şi literatura bulgară pentru învăţămîntul gimnazial, învățământul liceal, învăţămîntul
profesional tehnic, învăţămîntul superior (asistent universitar).

La elaborarea planului de învăţămînt s-a ţinut cont de experienţa de pregătire a profesorilor
în Facultatea Cultură Naţională a Universităţii de Stat din Comrat, în instituţiile de profil din
Republica Moldova, din regiunea de sud a Moldovei, din Uniunea Europeană.

Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei de
master.Studenţilor care realizează obiectivele programului de master şi susţin cu succes teza de
master li se conferă titlul de Master în Ştiinţe ale Educaţiei şi li se eliberează Diploma de studii
superioare de master, însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat în limbile română şi
engleză.Titularul Diplomei de studii superioare de Master în Ştiinţe ale Educaţiei are acces la
studiile de doctorat.

Concepţia formării specialistului
a. Argumente privind solicitarea specialistului pe piaţa muncii
Necesitatea pregătirii specialiştilor în domeniul general de studii Ştiinţe ale Educaţiei,

domeniul de formare profesională Educaţie şi formarea profesorilor la Filologie bulgară (limbă,
literatură, educaţie) este impusă de condiţiile actuale din Republica Moldova, care îşi propune
asigurarea instituţiilor de învăţămînt preuniversitare, medii de specialitate şi instituţiilor de
învăţămînt superior cu cadre didactice calificate. Cerinţa minimă de calificare pentru ocuparea
funcţiilor didactice în învăţămîntul liceal este deţinerea unei calificări în domeniul de cel puţin
nivelul 7 ISCED - studii superioare de master, precum şi promovarea modulului psihopedagogic.

b. Calificarea specialistului
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 III, conform Nomenclatorului
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţămînt superior.

Specialistul obţine calificarea de Master în Ştiinţele Educaţiei şi urmează să activeze în
domeniul învăţămîntului gimnazial, liceal, profesional tehnic, în calitate de profesor de limba şi
literatura bulgară.

c. Finalităţile formării
Propunîndu-ţi formarea unor specialişti de calificare superioară, programul pentru ciclul II,

Filologie bulgară (limbă, literatură, educaţie) mizează pe dezvoltarea continuă a culturii



comunicării, articularea complexă a culturii literar-artistice a viitorului absolvent prin receptarea
şi interpretarea operelor literare în context axiologic naţional şi universal, formarea unor
competenţe lingvistice superioare nivelului licenţă, prin interiorizarea unui sistem de valori
literar-estetice, comunicative şi culturale.Grila de discipline ilustrată în planul de studii este
orientată spre aprofundarea şi dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate acumulate în cadrul
studiilor la nivelul licenţă, ca şi spre lărgirea disponibilităţilor didactice ale viitorului absolvent al
studiilor de master.

Programul Filologia bulgară (limbă, literatură, educaţie),ciclul II este orientat
preponderent către absolvenţii studiilor de licenţă în filologie bulgară, dar şi către absolvenţii
altor discipline (de exemplu, limbi şi literaturi străine), interesaţi de didactica modernă şi de
practicile actuale în materie de instruire şi educaţie. Programul de master îşi propune pregătirea
unor specialişti de calificare superioară, orientînd formarea acestora către standarde de excelenţă
în activitatea didactică şi managerială în învăţămîntul preuniversitar. Procesul de aliniere a
sistemului naţional de învăţămînt la practicile europene actuale în domeniu solicită imperios
pregătirea unei noi generaţii de profesori-filologi, capabili să asigure, pe de o parte, înnoirea
cadrelor preuniversitare, iar, pe de altă parte, calitatea reformei şcolare. Susţinut de cadre
didactice de înaltă calificare din USC, dar şi de specialişti de renume din Institutul de Filologie a
AŞ a Moldovei, programul de master în domeniul formării profesionale beneficiază de un larg
sprijin din partea şcolilor de aplicaţie şi a unor profesori experimentaţi din Chişinău, Comrat,
sudul Republicii Moldova.

d. Termenul de studii şi structura anilor de studii
În corespundere cu cerinţele Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I –

Licenţă), aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1045 din 29 octombrie 2015, durata
studiilor superioare de master (ciclul II) la programul de master Filologia bulgară (limbă,
literatură, educaţie), învățământ cu frecvenţă este de 2 ani, respectiv 120 credite ECTS.

Data începerii anului universitar este 1 septembrie.Anul de studii este divizat în două
semestre a câte 15 săptămâni fiecare.Programul săptămânal al pregătirii în cadrul studiilor de
master este de 16 ore de contact direct, care se planifică compact în zilele de vineri şi sâmbătă.

Anul I universitar are următoarea structură:
₋ semestrul I: 15 săptămâni de activităţi didactice, 16 ore de contact direct săptămânal; 4

săptămâni sesiune de examene; 3 săptămâni vacanţa de iarnă;
₋ semestrul II: 15 săptămâni de activităţi didactice, dintre care 10 săptămâni a căte 16 ore de

contact direct săptămânal şi 5 săptămâni practica pedagogică profesională; 4 săptămâni
sesiune de examene; 1 săptămână vacanţa de primăvară, 8 săptămâni vacanţa de vară.

Anul II universitar are următoarea structură:
₋ semestrul III: 15 săptămâni de activităţi didactice, dintre care pe parcursul a 10 săptămâni

sunt cîte 8 ore de contact direct săptămânal, inclusiv perioada de cercetare şi documentare
pentru teza de master, care se elaborează pe parcursul întregului semestru şi 5 săptămâni la
finalul semestrului dedicate în exclusivitate redactării tezei de master.

Numărul total de ore de studiu prevăzute în plan - 3600, ceea ce este echivalent cu 120 de
credite. Numărul de ore de contact direct de studiu a unităţilor de curs/modulelor - 930; lucru
independent - 2670.

Componentei de discipline fundamentale (F) îi revin 45 de credite ECTS.
Pentru componenta de orientare spre specialitate (S) planul prevede 35 de credite ECTS.
Pentru stagiile de practică pedagogică sunt alocate 10 credite ECTS.
Pentru elaborarea şi susţinerea tezei de master 30 de credite ECTS.
Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe ale educație pot:

- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate.



Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal din 28.09.2017)

Anul 1
Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite

ECTS
F.01.O.001 Principii şi metode în domeniul lingvisticii şi literaturii bulgară 5
F.01.O.002 Terminologia bulgară 5
F.01.O.003 Strategii actuale în educaţie 5
F.01.O.004 Etnologia literaturii bulgare 5
S.01.O.005 Fonetica limbii bulgare literare şi populare 5
S.01.O.006 Predarea limbii bulgare ca limbă străină 5
F.02.O.007 Etnolingvistica 5
F.02.O.008 Psiholingvistica şi interpretarea textuală 5
F.02.O.009 Probleme actuale în lingvistică 5
S.02.А.010 Multilingvismul în  educaţie spaţiul instructiv-educativ 5
S.02.А.011 Literatura şi teatrul în învăţământul preuniversitar 5
S.02.O.012 Demagogia lingvistică 5
S.02.O.013 Comunicare lingvistică şi inter-culturală 5
S.02.O.014 Literatura bulgare şi istoria bulgare 5

Total anul I 60
Anul 2

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Credite
ECTS

F.03.O.015 Retorica 5
F.03.O.016 Contacte lingvistice româno-bulgare 5
S.03.О.017 Literatura secolului XX în spaţiul balcanic 5
S.03.А.018
S.03.А.019

Contextul şi textul //
Interpretarea textului artistic

5
5

Practica profesională 10
Teza de master 30
Total anul II 60

Total program 120

Regulile de examinare, evaluare şi notare
Evaluarea studenţilor

Planul de învăţămînt prevede următoarele tipuri şi modalităţi de evaluare a finalităţilor
de studii:

₋ evaluarea curentă: testare, eseu, referat, studiu de caz, proiect, raport, prezentări, hărţi
conceptuale, portofolii, evaluare asistată de calculator etc.

₋ evaluarea finală a unităţilor de curs / modul: examinare orală, examinare în scris,
examinare combinată, eseu, portofoliu, proiect, evaluare asistate de calculator etc.
Teza de master

Studiile se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. La susţinerea tezei de
master sunt admişi absolvenţii care au realizat integral prevederile planului de învățământ şi care
au susţinut cu succes prezentarea preventivă a tezei de master în faţa colectivului Catedrei de
profil.



Teza de master reprezintă o cercetare ştiinţifică aprofundată / interdisciplinară /
complementară în domeniul analizei problemelor teoretice şi practice din domeniul didacticii
limbii şi literaturii bulgare, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cercetare în
acest domeniu, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate şi care conţine elemente de
noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.

Tematica tezelor de master este elaborată de Catedra de profil şi se stabileşte individual
de către studenţi şi conducătorii de teze, fiind aprobată la şedinţa Catedrei şi la şedinţa Consiliului
Facultăţii de Cultură Naţională, până la sfârșitul anului I de studii, luna mai.

Susţinerea tezei de master are loc în mod public, în faţa Comisiei de evaluare stabilită
prin ordinul rectorului.Comisiile de evaluare a tezelor de master sunt constituite din cel puţin
cinci membri, inclusiv reprezentanţi ai angajatorilor.

Conţinutul şi nivelul tezelor de master, modalitatea de prezentare a lor, sunt expuse în
Recomandările de realizare a tezelor de licenţă şi de master în Universitatea de Stat din Comrat.
Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Administrator de program – doctor, conferenţiar universitar L.Boicova

Master științific 120 credite

Programul 0114 - Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura română

Descrierea generală

Gradul de noutate şi relevanţa. Planul de învățământ este elaborat în conformitate cu
cerinţele standardului internaţional ISCED şi are drept scop asigurarea calităţii pregătirii
studenţilor şi formarea competenţelor în domeniul contabilităţii şi auditului în sectorul
agroalimentar. Planul de învăţământ la programul de studii „Contabilitate şi audit în sectorul
agroalimentar” a fost autorizat provizoriu pentru funcţionare prin ord. nr. 382 din 30.05.2008
al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova. Programul de formare
profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ, care include pe lângă cursurile
fundamentale menite să fortifice competențele generale o serie de cursuri de specializare care
vor dezvolta competențele instrumentale specifice domeniului de formare profesională.
Programul poate fi privit și ca ofertă educațională capabilă să ofere formarea unor competente
necesare oricărui absolvent sau practician cu studii superioare din domeniul științelor
economice, administrative, sau alt practician cu studii de licență.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii :
Forma de organizare - învățământ cu frecvență.
Durata studiilor - 2 ani
Credite de studiu - 120 credite ECTS, 1 Credit ECTS - 30 ore.
Limba de instruire: română.

Condiții de acces - Deţinerea diplomei de:
- studii superioare de licenţă în acelaşi domeniu de formare profesională;
- studii superioare de licenţă din alt domeniu de formare profesională cu condiţia

acumulării a 30 credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de
specialitate aferente programului de studii pentru care se optează.

Certificare - diploma de master.

Titlul acordat - Master în științe ale educației.



Misiunea programului Tendințe actuale în lingvistica și literatura română 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 specifice ale programului de studiu Tendințe actuale în lingvistica și literatura
română urmăresc dezvoltarea abilităților necesare dobândirii următoarelor competențe
profesionale:
● 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.

Metodele şi criteriile de evaluare curentă şi semestrială. Activitatea de învăţare a
studentului, precum şi finalităţile de studiu şi competenţele dobândite pe parcursul semestrelor
se vor aprecia prin evaluări curente, precum şi în timpul sesiunilor de examinare, prin evaluări
finale. Organizarea evaluărilor curente şi finale semestriale se va efectua în strictă conformitate
şi în corespundere cu criteriile stabilite de Regulamentul Universităţii de Stat din Comrat de
organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de
Studiu, Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și integrate în
cadrul USC, Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în
USC.

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea seminarelor şi sarcinilor practice
prevăzute pentru unităţile de curs, notele obţinute argumentându-se în funcție de modul de
participare a masteranzilor la dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor şi
tezelor de an.

Evaluarea obligatorie prin examen cu notă se desfășoară pentru fiecare unitate de curs
din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din bilet,
testul grilă, eseuri, proiecte, portofolii, situații de problemă, studii de caz. Biletul va conține
trei subiecte, dintre care două – teoretice, al treilea, vizând soluționarea unui studiu de caz.

Algoritmul calculării notei la examen. Pentru un scor total de 100 %, răspunsul la prima
întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare
care vizează soluționarea unui studiu de caz – 40 %. În cazul a trei întrebări teoretice fiecare
din ele va fi apreciată în mod egal câte 33,3 %. Explicarea procentajului pe parametri:

1. Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
- expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
- argumentarea opiniilor științifice cu referințe la operele doctrinare – 30 %;
- utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor

concluzii originale – 30 %;
- nivelul lingvistic al expunerii (utilizarea corectă a terminologiei profesioniste, stilul

etc.) –10 %.



2. Evaluarea competenţelor praxiologice la soluționarea studiului de caz:
₋ corectitudinea soluționării cazului – 65 %;
₋ argumentarea textuală a soluției obţinute – 15%;
₋ originalitatea analizei – 20 %.

Teza de master se susține public, în fața comisiei de evaluare stabilită prin ordinul
rectorului USC (instituției organizatoare de master). Comisia de evaluare a tezelor de master este
constituite din cel puțin cinci membri, inclusiv reprezentanți ai angajatorilor.

Evaluarea se va efectua în baza a trei componente principale:
- componenta de conținut;
- componenta de prezentare scrisă;
- componenta de prezentare orală.

În procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii:
actualitatea temei; calitatea fundamentării științifice; realizarea obiectivelor cercetării;
complexitatea metodologiei cercetării; relevanța practică a studiului efectuat; calitatea
prezentării.

Studentul care a realizat o teză de master va fi capabil:
₋ să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe economice

şi conexiunile dintre componentele sale;
₋ să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
₋ să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
₋ să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul contabilităţii sau auditului;
₋ 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
₋ să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă; să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
₋ să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale, oferindu-i

o relevanţă practică bine argumentată.

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI

Scop şi caracteristici. Planul de învăţământ pentru programul de master „Tendințe
actualșe în lingvistica și literatura română” îşi propune să pregătească specialişti de înaltă
competenţă ştiinţifică şi practică pentru sectorul agroalimentar în măsură să creeze, să
analizeze, să interpreteze şi să valorifice corespunzător informaţia financiar-contabilă. De
asemenea, programul vizează formarea convingerii de a aplica cu fidelitate reglementările
contabile şi de audit în sectorul agroalimentar şi atribuirea unei dimensiuni adecvate
raţionamentului profesional.

Angajabilitate. Specialistul programului de studii Tendințe actuale în lingvistica și
literatura română devin specialişti cu abilităţi bine conturate în vederea realizării, prin metode
noi, a proceselor educaţionale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice, asigurând



predarea limbii române în  ciclul gimnazial, liceal, profesional.
Competenţe-cheie dezvoltate: capacitatea de învăţare, analiză și sinteză; competenţa de

soluționare a problemelor; abilitatea de a lucra individual şi în echipă; capacitatea de gândire
tactică și strategică;.creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii informaționale; abilitatea
de a lucra într-un context internațional.

Formare ulterioară. Programul de master Tendințe actuale în lingvistica și literatura
română îşi propune ca scop pregătirea specialiștilor în domeniul educației. Absolventul
programului de master va avea posibilitatea de a-şi continua studiile la ciclul III (Studii
superioare de doctorat) la acelaşi domeniu de formare profesională.

FINALITĂŢI DE STUDIU
Competenţe generice:

- capacitatea adecvată de comunicare, dezvoltare lingvistică şi cercetare în limba şi literatura
română;

- cunoaşterea perceptelor didacticii generale şi specificul predării limbii române în învățământul
preuniversitar.

- 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.

- 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.
Competenţe specifice:

- norma ortografică, ortoepică, lexicală, gramaticală şi stilistică a limbii române contemporane;
- bazele teoretice ale lingvisticii contemporane şi istoria lingvisticii generale;
- concepţiile lingvistice semnificative, categoriile şi noţiunile/termenii lingvistici în uzul

disciplinelor;
- 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).
- observarea fenomenelor lingvistice şi literare, de operare cu fapte, concepte şi simboluri;
- interpretare transdisciplinară ştiinţific argumentată a faptelor de limbă, literatură a categoriilor şi

noţiunilor/termenilor lingvistici şi literari;
- comentarea textelor literare şi a faptelor de limbă din perspectivă socio-lingvistică /

socio-culturală;
- compararea formelor paradigmatice şi a structurilor gramaticale ale limbii române cu formele

respective latineşti şi neoromanice;
- analiza operelor reprezentative ale literaturii române şi universale, genurilor şi speciilor literare,

curentelor culturale şi literare, în termenii adecvaţi;
- analiza faptelor de limbă la toate nivelurile, interpretarea fenomenelor de limbă în sistem;



- examinarea textelor literare în plan diacronic, racordându-le la epocă;

- proiectarea şi evaluare a demersului didactic la limba şi literatura română;
- elaborarea materialelor didactice necesare;
- formarea şi dirijarea comunităţii de instruire;
- producerea şi redactarea textelor de diferite stiluri funcţionale, respectând norma ortografică,

ortoepică, lexicală, gramaticală şi stilistică a limbii române.

Accesul la studii în continuare – Deţinătorii diplomei de master în ştiinţe ale educație pot:

- urma studiile de doctorat (ciclul III);
- urma un alt program de master, licenţă, sau studii superioare integrate;
- avea oportunităţi L.L.L.

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor
(Plan de învăţământ aprobat de Senatul USC, proces verbal nr. 2 din 25.04.2018)

Anul 1

Codul Denumirea unităţii de curs
(modulului)

Credite
ECTS

F.01.O.001 Metodologia  şi etica cercetării în domeniul lingvisticii şi
literaturii române

5

F.01.O.002 Filozofia şi axiologia educaţiei 5
F.01.O.003 Lingvistica integrală şi deontologia culturii 5
S.01.O.004 Orientări moderne în ştiinţa literară contemporană 5
S.01.O.005 Didactica specialităţii.Deschideri transdisciplinare 5
S.01.O.006 Limbă şi plurilingvism// Teorii lingvistice şi metode de

predare-învăţare a limbii române
5

F.02.O.007 Limba latină- baza lingvistică a limbii române 5
F.02.O.008 Sociologia educaţiei: metode şi abordări în ştiinţele filologice 10
S.02.O.009 Literatura română în context european 5
S.02.А.010 Estetica şi hermeneutica literară 5
S.02.А.011 Lingvistica discursului. Specificul discursivităţii integrate

5
S.02.O.012 Naraţie şi descriere în textul literar //

Intertextualitate şi transtextualitate
Total anul I 60

Anul 2
Codul Denumirea unităţii de curs

(modulului)
Credite
ECTS

F.03.O.013 Sociolingvistica aplicată 5
S.03.O.014 Retorica 5
S.03.О.015 Stilistica textului literar. Analiză lingvostilistică complexă 5
S.03.А.016 Probleme de sintaxă a limbii române actuale.

Construcţie şi analiză
5
5

Practica profesională 10
Teza de master 30
Total anul II 60

Total program 120



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

Cerinţele de absolvire – elaborarea şi susţinerea tezei de master, care se desfăşoară în
conformitate cu actele normative în vigoare şi se realizează în ultimul semestru al studiilor de
master.

Se admit la îndeplinirea şi susţinerea tezei de master studenţii, care au realizat integral
programul de studii şi au acumulat 90 credite ECTS obligatorii pentru acest program.

Teza de master constituie o investigaţie sistematică din domeniul contabilităţii sau a
auditului, utilizând studiul critic al problemei şi relevând în special aspectele care necesită
perfecţionare sau raţionalizare. În calitate de obiect de studiu monografic va servi o
întreprindere sau un grup de întreprinderi agricole sau din industria alimentară. Teza implică
formularea de idei sau arii de cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi
analiza lor) şi cantitative (ipoteze demonstrabile experimental). Studentul care a realizat o teză
de master va fi capabil:

₋ să plaseze noile informaţii şi interpretări în contextul unui modul;
₋ să demonstreze înţelegere pentru structura de ansamblu a domeniului ştiinţe economice şi

conexiunile dintre componentele sale;
₋ să demonstreze actualitatea şi semnificaţia subiectului cercetat;
₋ să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor;
₋ să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul contabilităţii sau auditului;
₋ 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 dea dovadă de abilităţi de structurare logică şi argumentare a ideilor;
₋ să manifeste spirit de investigaţie şi iniţiativă;
₋ să fie apt să-şi apere punctul de vedere;
₋ să demonstreze şi să argumenteze aspectul inovaţional al studiului;
₋ să propună şi să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale, oferindu-i

o relevanţă practică bine argumentată.
Pentru certificarea tezei de master nu se utilizează zecimi în notare, iar nota minimă de

promovare este „5”.

Susţinerea tezei de master are loc în şedinţa deschisă a comisiei pentru susţinerea tezei de
master. Rezultatele se comunică studenţilor în aceeaşi zi după şedinţa comisiei pentru
susţinerea tezei de master.

Forma de instruire (învăţământ) – cu frecvenţă
Consilier ECTS - conferenţiar universitar, doctor Vadim Cojocari



Administrator de program – profesor universitar, doctor Petru Tomiţa


