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I. Dispoziții generale 
1.1. Prezenta Metodologie este elaborată în baza: 

 Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de 

master, aprobat prin H.G. nr. 464 din 28.07.2015;  

 Regulamentul USM instituțional cu privire la formarea profesională în cadrul 

Universității de Stat din Moldova, ciclul I, studii superioare licența și ciclul II 

studii superioare masterat, aprobat la 01.12.2015;  

 Regulamentului instituțional privind evaluarea randamentului academic, 

aprobat de Senatul USM la 15.04.2014. 

 Metodologia de organizare  și realizare online a evaluării finale aprobată de 

Senatul USM  la 07.05.2020.  

1.2. Metodologia stabilește principiile de organizare a susținerii preventive a tezei de 

master la programele de master din cadrul FȘE, care se va desfășura într-o singură 

etapă. 

1.3. Susținerea preventivă a tezei de master se va desfășura online în cadrul Comisiilor 

de evaluare preventivă a tezelor de master (în continuare Comisiile), aprobate în 

ședințele departamentelor responsabile.  

1.4. Comisiile sunt constituite din 3 membri și un secretar și sunt aprobate în cadrul 

ședințelor de departament cu cel puțin 14 zile înainte de data susținerii preventive. 

1.5. Organizarea susținerii preventive a tezei de master se va realiza în conformitate cu 

orarul, aprobat de Decanul FȘE, în termenele în corespundere cu calendarul 

academic.  

II. Organizarea procesului de susținere. 

2.1. Secretarii comisiilor vor expedia în adresa coordonatorilor științifici și a 

masteranzilor (adresa de e-mail a grupei academice) cu 10 zile până la data susținerii 

orarul și prezenta Metodologie.  

2.2. Masteranzii, cu cel puțin 3 zile până la data susținerii preventive a tezei de master, 

vor expedia coordonatorului științific cel puțin 2 capitole elaborate din teza de master 

și formularul ”Aviz al coordonatorului științific privind gradul de realizare a tezei de 

master” (ANEXA 1) completat cu elementele: ”Titlul tezei”; ”Planul aprobat al tezei”. 

2.3. Coordonatorii științifici la tezele de master vor recepționa materialele (enunțate la 

p. 2.2.) de la masteranzi și vor completa în formularul ”Aviz al coordonatorului 

științific privind gradul de realizare a tezei de master” (ANEXA 1) la elementul ”NOTĂ 

privind gradul de realizare a tezei” și ”Alte aspecte privind atitudinea masterandului 

față de elaborarea tezei de master”. Formularul ”Aviz al coordonatorului științific 

privind gradul de realizare a tezei de master” completat integral, va fi semnat de 

coordonator și sub formă de poză (preferabil în .pdf) va fi expediat în adresa: 1) 

masterandului; 2) la adresa de e-mail a departamentelor responsabile.  



2.4. Comisia de evaluare preventivă a tezelor de master va primi la conferința de 

susținere doar masteranzii care au semnat  formularul ”Aviz al coordonatorului 

științific privind gradul de realizare a tezei de master” de către coordonator și 

transmis pe adresa departamentului. 

2.5. Coordonatorul nu are dreptul să refuze semnarea formularului ”Aviz al 

coordonatorului științific privind gradul de realizare a tezei de master”, dacă acesta a 

fost expediat de către masterand în adresa electronică a acestuia. Acesta va completa 

compartimentul ”Alte aspecte privind atitudinea masterandului față de elaborarea 

tezei de master” și va semna avizul. Avizul nu va fi semnat de către coordonatorul 

științific doar în cazul când masterandul nu a trimis materialele indicate la p.2.2. în 

adresa electronică a acestuia. 

2.6. Comisia ia decizia privind admiterea sau neadmiterea studentului la susținerea 

finală a tezei de master în baza ”Avizului coordonatorului științific privind gradul de 

realizare a tezei de master” și răspunsurile primite la întrebările formulate de către 

membrii comisiei.  

2.7. Decizia asupra calificativului ”admis” sau ”respins” se va lua în ședință închisă a 

Comisiei. Rezultatele evaluării vor fi consemnate în Borderoul grupei academic, 

semnat de decanul FȘE, apoi vor fi anunțate studenților, în aceeași zi, după ședința 

Comisiei de evaluare preventivă a tezelor de master. 

2.8. În cazul în care Comisia a aplicat calitifactivul ”respins”, atunci, studentului 

masterand i se oferă 5 zile lucrătoare, suplimentar, pentru îmbunătățirea 

conținutului tezei. În cazul dat, Comisia se va întruni pentru reevaluarea tezelor de 

master respective. 

2.9. Studenții masteranzi care au obținut calificativul ”admis” (la prima sau a doua 

evaluare) se includ în ordinul de admitere la susținerea finală a tezei de master. 

 

III. Dispoziții finale 

3.1. Secretarii comisiei vor perfecta un Proces-verbal al susținerii preventive a tezelor 

de master, cu consemnarea următoarelor fapte: 

 Data și ora începerii ședinței; 

 Formatul: online 

 Componența comisiei de evaluare; 

 Numele, Prenumele masteranzilor. Titlul tezei. Calificativul. 

 Concluzia finală: numărul de studenți admiși, numărul de studenți neadmiși. 

 Decizia privind neadmiterea masterandului la susținerea finală a tezei de master 

va fi justificată de către comisie prin argumente. 

3.2. Secretarii comisiei vor asigura semnarea borderourilor și a procesului verbal al 

ședinței de susținere. 

3.3. Borderoul va fi semnat de cel puțin 2 membri ai comisiei în 2 exemplare și va fi 

prezentat la Decanat în termen de cel târziu 3 zile după data susținerii prealabile a 

tezei de master. O copie a borderoului și un exemplar al procesului verbal semnat de 

membrii comisiei și secretar va fi expediată șefului Departamentului.  

3.4. Rezultatele susținerii preventive a tezei de master vor fi prezentate la ședința 

Departamentului din luna mai 2021. 

3.5. Prezenta metodologie se aplică atât în cadrul primei evaluări cât și, după caz,  celei 

dea doua evaluări. 

  



Anexa 1 

Avizul coordonatorului științific  

privind gradul de realizare a tezei de master  

MASTERAND: _______________________________________________________________________ 

Programul de master: ______________________________________________________________ 

TEMA TEZEI DE MASTER: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

Planul tezei 

I. Titlul capitolului I. 

1.1. Titlul paragrafului 

1.2. Titlul paragrafului 

1.3. Titlul paragrafului 

 

II. Titlul capitolului II. 

2.1. Titlul paragrafului 

2.2. Titlul paragrafului 

2.3. Titlul paragrafului 

 

III. Titlul capitolului III.  

3.1. Titlul paragrafului 

3.2. Titlul paragrafului 

3.3. Titlul paragrafului 

 

 

NOTĂ privind gradul de realizare a tezei: (se va indica în % gradul de realizare a 

tezei de master) 

 

Alte aspecte privind atitudinea masterandului față de elaborarea tezei de master:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

(acest compartiment este destinat pentru a consemna atitudinea și gradul de implicare 

a masterandului în realizarea cercetării în cadrul tezei de master) 

 

Coordonator științific: Numele, prenumele, titlul științifico-didactic                  ____________ 

Data semnării:                                                                                                                       (semnătura) 

 


