
METODOLOGIA DE ACUMULARE A MINIMULUI
CURRICULAR INITIAL

Senatul Universitàtii Li

Rector ULIM

METODOLOGIA DE ACUMULARE A
MINIMULUI CURRICULAR INITIAL

Aprobat:
nale din Moldova.

30 martie2022

an GALBEN

DATA:30.03.2022

NUME, PRENUME SEMNATURA

VERIFICAT
Dr., conf.univ.

Alexandr CAUIA

Prorector pentru
Strategie

Academicà çi
Programe de

Studii

fazSJcZ

ELABORAT
Dr., conf. univ.
Él"ttu ROBU

Director $coala
Doctoralà

Chiçinàu -2022



 

 

 
METODOLOGIA DE ACUMULARE A MINIMULUI 

 CURRICULAR INIȚIAL 
 

RED.: 02 

DATA: 30.03.2022 

Pag. 2 /4 

 
 

2  

 
 
Metodologia de acumulare a minimului curricular inițial a fost examinată și aprobată de 
Consiliul pentru Asigurarea Calității, ULIM 
proces-verbal nr.4 din 23 martie 2022 
 
  

 
 
 

INDICATORUL REVIZIILOR 

Nr. Ediția / revizia 
data 

Conținut sumar sau modificare / 
 analiză 

Elaborat Aprobat 

Funcție. Nume. Prenume. 
Semnătura 

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
METODOLOGIA DE ACUMULARE A MINIMULUI 

 CURRICULAR INIȚIAL 
 

RED.: 02 

DATA: 30.03.2022 

Pag. 3 /4 

 
 

3  

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
1. Metodologia privind acumularea minimului curricular inițial (în continuare Metodologie) 

stabilește modul de acumulare a 30 de credite necesare pentru studenții înmatriculați la 

ciclul II, studii superioare de master, diferit de domeniul de formare profesională absolvit 

la ciclul I, studii superioare de licență. 

2. Metodologia privind acumularea minimului curricular inițial este elaborată în baza: 

- Codului Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), art. 90; 

- Regulamentului de organizare și desfășurare a studiilor superioare de master - ciclul II, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.80 din 16 februarie 2022; 

- Planului cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și 

integrate, aprobat prin ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.120 din 

10.02.2020. 

3. Metodologia are scopul de a reglementa acțiunile studenților înmatriculați la un program 

de master, diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, studii superioare 

de licență. 

4. În cazul înscrierii în ciclul II, studii superioare de master,  la un program de studii diferit de 

domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, studii superioare de licență, candidații 

urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile ECTS la disciplinele 

fundamentale și de specialitate aferente programului de studii pentru care optează, ceea ce 

reprezintă minimul curricular inițial necesar și este o precondiție obligatorie pentru 

înmatricularea la programul respectiv. 

5. Minimul curricular inițial, necesar pentru continuarea studiilor superioare în alt domeniu de 

formare profesională la ciclul II, poate fi obținut: 

-  în perioada studiilor superioare de licență, oferit de instituția de învățământ superior în 

regim extracurricular (în afara orarului de bază), precum și din cursurile opționale oferite 

în programul de licență; 

-  prin transferarea creditelor acumulate la unitățile de curs/modulele relevante 

programului de master solicitat, obținute în perioada studiilor superioare de licență; 

-  în perioada studiilor de master. În acest scop, pentru absolvenții programelor de licență 

din domenii de formare profesională diferite de domeniul solicitat la ciclul II, sunt  elaborate 

programe de studii superioare de master cu un semestru de studii suplimentar (semestrul 0) 

– 30 de credite de studii ECTS, organizat preliminar (cu taxă de studii), comparativ cu 
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programele de master oferite absolvenților aceluiași domeniu de formare profesională.  

6. Studenții înmatriculați în ciclul II, studii superioare de master la un program de studii diferit 

de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I, studii superioare de licență, 

urmează să depună o cerere până la 15 septembrie a.c. de echivalare a creditelor/notelor la 

disciplinele relevante pentru programul de studii superioare de master, obținute în perioada 

studiilor la ciclul I, studii superioare de licență, care corespund cu minimum curricular 

inițial necesar. 

7. Decanii facultăților/directorii (responsabili) de program vor echivala creditele/notele la 

disciplinele relevante programului de master, în baza suplimentului la diploma de 

licență/master sau a unui act de studii echivalent, în conformitate cu prevederile 

regulamentare, în temeiul cărora Oficiul Suport Academic va emite dispoziția de echivalare 

creditelor/notelor. 

8. Studenții care nu au acumulat numărul necesar de credite, vor depune o cerere de înscriere 

la disciplinele din minimum curricular inițial, în vederea acumulării creditelor necesare. 

9. Studenții vor acumula creditele necesare în regim extracurricular, pe parcursului anului I, 

semestrului I de studii superioare de master în baza unui orar, aprobat de către Decanul 

facultății.  

10. Evaluarea studenților sa va realiza conform Regulamentului privind monitorizarea și 

evaluarea activității de învățare a studenților.  

11. Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimumul curricular de 30 de credite 

de studii transferabile își pierd calitatea de student și sunt exmatriculați. 

12. La finalizarea programului  de master, rezultatele de borderourile de evaluare sau din 

dispoziții echivala creditele/notele la disciplinele relevante programului de master, care fac 

dovada acumulării minimului necesar de 30 de credite de studii transferabile, se vor include 

în suplimentul la diploma de master. 

13. Prezenta Metodologie poate fi modificată de Senatul ULIM la propunerile Consiliilor 

facultăților. 

14. Prezenta Metodologie se aplică începând cu anul de studiu 2022-2023. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://ulim.md/wp-content/uploads/2020/11/Editie-2020-Regulament-privind-Monitorizarea-si-Evaluarea-Activitatii-de-Invatare-a-Studentilor.pdf
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