c. pe locuri cu finanțare mixtă.
5.

6.

7.

La concursul de admitere la ciclul II, master pot participa deținătorii diplomei de studii
superioare de licență sau a unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată
pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor.
La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care dețin
diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza
acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
Candidații la studiile superioare de master la USDC se pot înscrie la concursul de
admitere prin 2 moduri:
a. prin prezentarea dosarului candidatului la Comisia de Admitere în formă fizică;
b. prin încărcarea documentelor din dosarul candidatului pe pagina web a USDC
http://edu.asm.md/md sau usdc.md.

8.

9.

10.

11.

Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare
de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de
studiu, la una sau mai multe instituții de învățământ superior, dar vor fi înmatriculați la
un singur program de master în cadrul unei singure instituții de învățământ superior, din
cele pentru care au optat.
Persoana admisă la un program de studii superioare de master, în baza diplomei de studii
superioare de licenţă sau unui act echivalent de studii superioare, însoțit de suplimentul la
diplomă, are calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul
programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susținerea examenului de finalizare a
studiilor superioare de master sau până la exmatriculare.
În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de
domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii
urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi
de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă
minimul curricular iniţial necesar.
II. CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER
Înscrierea la concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II se face în baza
cererii, la care se vor anexa următoarele documente:
a. diploma de licență și anexa/suplimentul în original sau copiile în cazul în care
candidatul optează pentru programe de master la mai multe instituții de învățământ
superior;
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a.
b.
c.
d.
e.

copia buletinului de identitate;
certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
4 fotografii, 3x4 cm;
extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
copia de pe certificatul de naștere al unuia dintre părinți, pentru cetățenii statelor
membre ale CSI sau ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);
f. certificat de cunoaștere a limbii române (pentru cetățenii străini, cu excepția
cetățenilor Republicii România).

Candidații la studii vor prezenta personal buletinul de identitate (pașaportul) și livretul
militar sau adeverința de premilitar.
USDC nu percepe taxe pentru înscrierea la concursul de admitere.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

Cetățenii străini (cu excepția cetățenilor Republicii România) care optează pentru
programe de studii cu predarea în limba română vor face dovada cunoașterii limbii
române prin:
a. Prezentarea unui certificat de cunoaștere a limbii române sau
b. Testarea orală (interviu) organizată de Comisia de Admitere a USDC în
ziua depunerii dosarului de concurs.
Concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II se face în baza concursului actelor de studii.
Media generală de concurs este:
MC=MG
Unde MG este media generală înregistrată în actul de studii.
Admiterea la locurile de studii cu taxă se realizează după aceleași criterii ca și admiterea
pentru locurile cu finanțare bugetară, după înmatricularea la locurile bugetate a
candidaților care au depus actele în termenul stabilit.
Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare
de master poate urma o singură dată, un singur program de master finanțat de la bugetul
de stat.
III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
Concursul de admitere la studiile superioare de master se va desfășura în două sesiuni –
sesiunea de bază și sesiunea suplimentară.
Sesiunea de bază a concursului de admitere la studii superioare de master se va desfășura
în perioada 1 iulie – 27 iulie, după cum urmează:
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

a. 1 iulie – 22 iulie – depunerea actelor pentru participarea la concursul de admitere;
b. 23 iulie – anunțarea rezultatelor preliminare;
c. 24 iulie-26 iulie – depunerea actelor în original;
d. 27 iulie - anunțarea rezultatelor finale.
Sesiunea suplimentară a concursului de admitere se va desfășura în perioada 29 iulie - 23
august, după cum urmează:
a. 29 iulie – 17 august – depunerea actelor pentru participarea la concursul de
admitere;
b. 19 august – anunțarea rezultatelor preliminare;
c. 20 august - 22 august – depunerea actelor în original;
d. 23 august - anunțarea rezultatelor finale.
Înmatricularea la studii superioare de master, cu finanțare de la bugetul de stat, se face în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaților, în limita
numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media limită minimă de
înmatriculare va fi stabilită de Comisia de Admitere.
Dacă doi sau mai mulți candidați înregistrează aceiași medie generală de
concurs, înmatricularea se va face acordându-se prioritate:
a. Candidaților, absolvenți ai profilului corespunzător specialității/domeniului de
formare profesională pentru care se optează la master;
b. Candidaților, participanți la olimpiade, concursuri, expoziții, conferințe etc.
naționale și internaționale, câștigători ai burselor de merit, etc.
c. Candidaților, care au o medie mai mare la examenul de licență;
d. Comisia de Admitere poate stabili și alte criterii de selectare a candidaților, în caz de
necesitate.
Rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia
de Admitere a USDC. În listele nominale candidații sunt trecuți în ordinea descrescătoare
a mediei de concurs.
Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișarea lor la sediul USDC și pe
pagina web a instituției.
După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat
admis la mai multe instituții de învățământ superior, optează pentru programul de master
ales prin depunerea originalelor actelor de studii , respectând termenele stabilite.
Neprezentarea originalelor actelor de studii în termenele stabilite ( din vina exclusivă a
candidatului admis), duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere.
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26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

Actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere se
restituie necondiționat și fără perceperea taxelor, după afișarea rezultatelor finale. Actele
se eliberează în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii de către candidat.
Studenții înmatriculați la studii superioare de master pot obține, în condițiile legii, bursa
de master. Bursele se acordă conform regulamentelor aprobate de Guvernul Republicii
Moldova.
Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master și înmatricularea
candidaților care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului USDC.
IV. COMISIA DE EXAMINARE A CONTESTAȚIILOR
În scopul soluționării contestațiilor depuse de candidații la studii superioare de master,
USDC creează, în baza principiului autonomiei universitare, o Comisie de examinare a
contestațiilor. Comisia de examinare a contestațiilor este alcătuită din președinte și 2-3
membri și se aprobă prin ordinul rectorului USDC.
Președintele și membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai
Comisiei de Admitere.
Comisia de examinare a contestațiilor activează de la începerea sesiunii de admitere și
până la data declarării candidaților înmatriculați.
Contestările se depun la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 de ore din momentul
apariției situației de contestat.
Comisia examinează cererea de contestație depusă de candidat și prezintă concluziile
finale președintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a
contestațiilor sunt definitive și se comunică candidatului în termen de 48 de ore din
momentul înregistrării cererii de contestare.
V. DISPOZIȚII FINALE
Studiile superioare de master se realizează doar sub foram învățământului de zi. În cazul
în care nu se formează grupa academică la programul solicitate de candidați, masteranzii
înmatriculați vor avea dreptul să se transfere la alt program de master în cadrul aceluiași
domeniu general de studiu, la care s-a format grupă academică.
Candidații declarați admiși, care nu s-au prezentat la USDC timp de cel mult 10 zile de la
începutul anului universitar și care nu prezintă în acest termen acte de justificare, sunt
exmatriculați.
Pe locurile devenite vacante vor fi înmatriculați candidații următori din lista de admitere.
Reclamațiile cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii, precum și la
înmatricularea candidaților sunt soluționate de către Comisia de admitere a USDC și
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37.

38.

Comisia Republicană de Admitere a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în
termen de 10 zile de la data afișării rezultatelor.
Candidații exmatriculați de la programele de studii superioare de master, care au
beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat, au dreptul să se restabilească pentru
continuarea studiilor doar în bază de contract prin achitarea taxei de studii.
USDC acordă burse de studii, în baza punctului g, art.10 al Regulamentului cu privire la
modul de func ionare al institu iilor de învă ământ superior în condi iile autonomiei
financiare, aprobat prin Hotărârea nr. 938 a Guvernului Republicii Moldova din 22.XII.
2012, candida ilor cu medii înalte de concurs, candida ilor la specialită ile/programele de
studiu solicitate pe pia a muncii i candida ilor la specialită ile/programele de studiu pu in
solicitate de către candida ii la studii.
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