SECŢIA STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT, CICLUL II

Obiectiv major al secţiei: Organizarea, coordonarea şi evaluarea calităţii studiilor
superioare ciclul II masterat.
Actualmente, îşi desfăşoară studiile:
a) 89 de masteranzi ai anului I, domeniile: Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe sociale la 5
specializări:
Psihologie socială şi corecţională;
Management educaţional;
Didactica disciplinelor filologic;
Didactica disciplinelor socioumane;
Didactici funcţionale în educaţia timpurie şi în învăţămîntul primar.
b) 38 masteranzi ai anului II, domeniile: Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe sociale la 3
specializări: Management educaţional, Pedagogie generală şi Psihologie socială şi
corecţională;
c) Dintre ei 11 – studii compensatorii.

Acţiuni realizate în semestrul I:
Pe parcursul lunilor martie-iunie am realizat următoarele activităţi:
1. A fost organizată sesiunea de lichidare a restanţelor pentru evaluările curente şi examene din
cadrul cursurilor de masterat, semestrul I, anul de studii 2013-2014 de pe 17.03-19.04.2014
(Ordinul nr.02-65/G din 03.03.2014 şi Ordinul nr.02-64/G din 03.03.2014).
Sesiunea de lichidare a restanţelor
Anul
admişi
susţinut
I
23 masteranzi
7
II
5 masteranzi
5
Studii compensatorii
6 masteranzi
6

nesusţinut
16
0
0

2. A fost revizuit Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare, ciclul II
masterat şi Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de master.
3. A fost organizat stagiul de practică de cercetare în conformitate cu Planurile de învăţământ (120
ore), perioada 08.05.2014 – 12.06.2014. De asemenea, a fost distribuită tematica tezelor de
master şi confirmaţi conducătorii ştiinţifici ai tezelor de master (Ordinul nr.02-98/G din
16.04.2014).
4. La 07 mai 2014 a fost organizat Seminarul instructiv privind iniţierea în stagiul de practică de
cercetare.
5. La 20 şi 22 mai a.c., a fost organizată susţinerea preventivă a tezelor de master pentru
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masteranzii anului II. Au fost instituite comisii speciale (Ordinul nr.02-99/G din 16.04.2014). În
consecinţă, la examenul de susţinere a tezelor au fost admişi 33 de masteranzi, condiţia fiind că
vor perfecta tezele în conformitate cu obiecţiile şi sugestiile Comisiilor.
6. În perioada 16.06 – 30.06.2014, se desfăşoară sesiunea de promovare a masteranzilor anului I
(Ordinul nr.02-132/G din 12.06.2014).
7. Concomitent, se desfăşoară examenul de susţinere a tezelor de master, domeniile de
specializare Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe sociale, pentru masteranzii anului II. Au fost admişi
33 de masteranzi, dintre ei – 6 masteranzi din promoţiile anterioare.
La 24.06.2014 au susţinut examenul de susţinere a tezelor de master 19 masteranzi la
specializarea Management educaţional.
În perioada 26.06-27.06.2014 vor susţine examenul de susţinere a tezelor de master 14
masteranzi, specializarea Psihologia socială şi corecţională. De asemenea au fost constituite
comisii speciale.

Perspective:
 Realizarea totalurilor de finalizare a anului de studiu 2013-2014.
 Pregătirea pentru sesiunea de admitere la studii superioare de masterat (documentație, probe
de evaluare, comisii pentru examenul de admitere).
 Elaborarea recomandărilor pentru eficientizarea procesului de învățămînt în cadrul studiilor
superioare de masterat.

Şef secţie

MARIA CAPCELEA
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