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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Institutul este o instituţie de importanţă naţională de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei, de
formare profesională iniţială şi continuă şi de activitate editorială, subordonat Ministerului Educaţiei,
finanţat de la bugetul de stat.
În contextul studiilor superioare de masterat, misiunea Institutului rezidă în realizarea idealului şi
imperativelor sociale, culturale şi spirituale aferente educaţiei printr-un complex de activităţi, în realizarea
formării profesionale iniţiale în vederea pregătirii cadrelor didactice şi ştiinţifice în scopul promovării
cercetărilor ştiinţifico-didactice în sistemul educaţional din republică.
Art. 1. Cadrul normativ-legal de organizare şi desfăşurare a studiilor de masterat
(1) Studiile superioare de masterat se desfăşoară în baza:
• modificărilor şi completărilor la Legea învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, operate prin
Legea nr. 71-XYI din 05 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului, privind
organizarea învăţământului superior pe cicluri;
• Ghidului de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul
ministrului educaţiei, tineretului şi sportului nr. 140 din 25.02.06;
• Hotărârii Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II;
• Recomandărilor privind elaborarea planurilor de învăţământ pentru studiile superioare de masterat,
anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 85 din 15.02.2008;
• Recomandărilor-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării
activităţii de învăţare a masteranzilor, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei nr. 881 din
18.12.2009;
• Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de
Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 726 din 20 septembrie 2010;
• Statutului IŞE;
• Codului de Etică al IŞE;
• Standardelor internaţionale ale Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001 - 2008;
• Regulamentului-cadru privind stagiile de practică în învăţământul superior, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 203 din 19 martie 2014.
Art. 2. Valoarea studiilor superioare de masterat
(1) Valoarea studiilor de masterat este de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniile
Ştiinţe ale educaţiei şi Ştiinţe sociale în scopul dezvoltării competenţelor profesionale şi aprofundării
cunoştinţelor de specialitate ale profesioniştilor, precum şi dezvoltării capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
(2) Programele şi studiile de masterat vin să transmită tuturor masteranzilor valorile promovate şi susţinute
în cadrul IŞE care sunt: Profesionalism, Responsabilitate, Dinamism, Inovaţie, Tehnologizare, Diversitate şi
Dezvoltare personală şi profesională.
Art. 3. Scopul fundamental şi obiectivele strategice şi specifice
(1) Scopul fundamental al studiilor superioare de masterat vizează formarea specialiştilor de înaltă
calificare prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniile de specializare, contribuind la creşterea efectivă a
cunoaşterii în domeniul ştiinţelor educaţiei şi sociale.
(2) Organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat este axată pe transmiterea de cunoştinţe fundamentale,
know-how şi formarea deprinderilor practice. Pentru atingerea unui nivel înalt de calitate în conformitate
cu standardele internaţionale, masteratul urmăreşte atingerea următoarelor obiective strategice:
a) Organizarea unui proces educaţional complex, orientat spre propagarea de cunoştinţe şi competenţe
în corespundere cu necesităţile economiei naţionale;
b) Asigurarea continuă a calităţii procesului de învăţământ.
Art. 4. Obiectivele specifice ale studiilor de masterat
Programele de masterat ale IŞE vizează:
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Formarea şi dezvoltarea de abilităţi de cercetare independentă, a cunoştinţelor originale şi utilizare
eficientă a informaţiei;
Familiarizarea cu metodele, tehnicile şi instrumentele moderne necesare pentru un management de
performanţă;
Formarea capacităţii de concepere şi derulare a proiectelor;
Susţinerea personalului academic de înaltă calificare, ce aplică metode de predare - învăţare evaluare inovative, precum şi atragerea profesorilor externi cu o bogată experienţă practică;
Contribuţia la dezvoltarea mediului socioeducaţional printr-o amplă activitate de performanţă;
Stabilirea şi amplificarea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ superior din ţară şi străinătate în vederea
adaptării continue a programelor de masterat la imperativele procesului de integrare europeană şi
globalizare;
Dezvoltarea parteneriatului cu mediul social şi instituţiile publice.

Art. 5. Specificitatea studiilor superioare de masterat
(1) Studiile superioare de masterat asigură:
a) aprofundarea/specializarea într-un domeniu de formare;
b) formarea specialiştilor performanţi;
c) dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o etapă premergătoare obligatorie pentru studiile
de doctorat.
(2) Orientarea studiilor de masterat poate fi:
a) de cercetare, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific;
b) de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu
specializat.
c) studiile de masterat de cercetare şi profesionalizare pot avea caracter de complementarietate, în
scopul aprofundării interdisciplinare a unui domeniu de studiu.
(3) Studiile de masterat se organizează pe principii de interdisciplinaritate.
(4) Specializările programelor de masterat se stabilesc în limitele domeniilor generale de studiu aprobate pentru
ciclul I, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005.
(5) Specializările pentru studiile de masterat se stabilesc de către Consiliul Ştiinţifico-Didactic al IŞE, în
baza propunerilor catedrelor şi sectoarelor de cercetare, prin coordonare cu Ministerul Educaţiei.
Capitolul II. ORGANIZAREA STUDIILOR DE MASTERAT
Art. 6. Managementul studiilor de masterat
(1) Studiile superioare de masterat sunt organizate şi desfăşurate de Catedra de Pedagogie şi Psihologie.
(2) Structura administrativă a Catedrei de Pedagogie şi Psihologie este determinată de cadrul normativlegal de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior şi include: şeful catedrei, profesori, conferenţiari
universitari şi lectori titulari cu grade şi titluri ştiinţifico-didactice, metodist.
(3) Conducerea consultativă a catedrei este realizată de directorii adjuncţi ai IŞE.
Art. 7. Responsabilităţile personalului administrativ şi tehnic al Catedrei de Pedagogie şi Psihologie
(1) Atribuţiile Catedrei:
• determină strategia dezvoltării studiilor masterale;
• asigură îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor studiilor masterale la cele mai înalte standarde
ştiinţifice şi academice;
• propune CŞD al IŞE, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor masterale,
criteriile pentru concursul de admitere a candidaţilor la masterat;
• elaborează şi propune spre aprobare directorului adjunct Formare continuă graficul procesului de
studii superioare de masterat;
• asigură condiţiile corespunzătoare schimbului de informaţii în interiorul IŞE şi în afara acestuia în
legătură cu desfăşurarea şi dezvoltarea studiilor superioare de master;
• avizează structura planului de învăţământ pentru studiile superioare de masterat şi o înaintează
spre aprobare CŞD;
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avizează şi propune spre aprobare CŞD iniţierea unor noi programe de masterat, în colaborare cu
catedrele şi sectoarele ştiinţifice ale IŞE;
• adoptă decizii cu privire la perfecţionarea procesului de instruire la ciclul II, masterat;
• realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2) Atribuţiile şefului Catedrei de Pedagogie şi Psihologie:
• se subordonează directorului IŞE;
• este responsabil direct pentru toate aspectele legate de organizarea şi funcţionarea masteratului;
• conduce şedinţele catedrei şi asigură executarea hotărârilor adoptate;
• asigură legăturile funcţionale dintre catedre în activitatea cu masteranzii;
• monitorizează modificările în planurile de studii;
• coordonează activitatea personalului didactic responsabil de programele de master;
• controlează prestaţia cadrelor didactice ce ţin cursuri la masterat şi activitatea curentă a masteranzilor;
• avizează schimbarea temei de cercetare a masterandului;
• urmăreşte sistematic îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din contractul de studii de masterat dintre
IŞE şi masteranzi;
• avizează exmatricularea masteranzilor şi analizează temeinicia motivelor de exmatriculare;
• centralizează temele de cercetare ştiinţifică ale masteranzilor şi verifică încadrarea lor în programele
de master;
• supravegează elaborarea proiectului de ordin privind aprobarea temelor şi a conducătorilor ştiinţifici
ai tezelor de master;
• urmăreşte valorificarea temelor de cercetare ştiinţifică ale masteranzilor;
• este responsabil de activităţi ştiinţifice şi de cercetare în cadrul masteratului;
• organizează de comun acord cu catedrele de profil practica de masterat, asigură documentarea
acestui proces;
• organizează conferinţe ştiinţifice, workshop-uri şi mese rotunde cu invitarea unor personalităţi
marcante ale economiei naţionale şi cercetători ştiinţifici de valoare;
• verifică îndeplinirea condiţiilor legale în vederea susţinerii tezei de master;
• avizează transferul masteranzilor din cadrul altor instituţii pe baza compatibilităţii programelor de
studii masterale, cu recunoaşterea creditelor transferabile;
• informează periodic CŞD asupra modului de desfăşurare a studiilor de master;
• avizează comisiile pentru susţinerea tezei de master;
• întocmeşte Raportul anual al catedrei;
• este membru al CŞD;
• reprezintă catedra în cadrul instituţiei şi în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice;
• asigură îndeplinirea deciziilor CŞD, a ordinelor directorului;
• avizează programele de masterat ce sunt ulterior incluse în planul de învăţământ al IŞE;
• organizează activităţi ştiinţifice şi de cercetare în cadrul masteratului;
• avizează orarul studiilor la masterat;
• propune directorului şi CŞD măsuri de perfecţionare a activităţii masteratului;
• supraveghează activităţile de acordare a burselor pentru masteranzi şi de repartizare a locurilor în
cămine;
• este responsabil de respectarea disciplinei muncii de către personalul masteratului;
• este responsabil de cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii.
(3) Atribuţiile metodistului:
• se subordonează şefului de catedră;
• participă la şedinţele catedrei;
• este responsabil de cunoaşterea şi respectarea prevederilor Sistemului de management al calităţii;
• elaborează graficul procesului de studiu la masterat;
• elaborează orarul de desfăşurare a orelor/modulelor pentru grupele academice conform programelor
de masterat şi domeniilor de formare solicitate;
• coordonează cu Secţia Studii repartizarea auditoriilor pentru realizarea cursurilor conform plajei orare;
• organizează şedinţele de informare a masteranzilor cu privire la disciplinele opţionale;
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sistematizează informaţia privind opţiunea masteranzilor pentru disciplinele opţionale pentru anul
de studii respectiv şi aduce la cunoştinţă catedrelor şi Serviciului Studii şi Evidenţa masteranzilor
disciplinele selectate;
organizează cu şefii grupelor adunări privind îndeplinirea angajamentelor acestora referitoare la
organizarea lucrului educativ în grupe, stabilirea sarcinilor etc.;
este responsabil de organizarea şedinţelor festive dedicate începutului de an de studiu şi de înmânare
a diplomelor de master;
realizează chestionarea masteranzilor;
monitorizează respectarea de către masteranzi a regimului intern al căminului.
asigură adaptarea continuă a regulamentelor şi activităţile masteratului la reglementările legislative
în vigoare;
înştiinţează Preşedinţii Comisiilor de susţinere a tezelor de master cu privire la orarul susţinerii şi
atribuţiile acestora;
participă le şedinţele de masterat şi întocmeşte procesele verbale ale acestor întruniri;
participă la verificarea realizării cursurilor, seminarelor, conform orarului aprobat;
recepţionează şi înregistrează ordinele şi dispoziţiile adresate catedrei;
este responsabil de definitivarea suplimentelor la diploma de master;
elaborează informaţia despre reuşita masteranzilor pentru întocmirea procesului verbal şi a listelor
de bursieri;
redactează şi prezintă şefului de catedră listele masteranzilor înaintaţi spre exmatriculare pentru
nereuşita academică;
indică diferenţele academice în cererile de transfer;
elaborează rapoarte utilizând baza de date pentru analiza reuşitei şi frecvenţei masteranzilor.
Capitolul III. PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art. 8. Curricula
Definirea conţinutului studiilor superioare de masterat se face prin planuri de învăţământ (curricula),
elaborate de către catedrele de profil, de regulă, pentru un ciclu complet de pregătire, avizate de şeful
catedrei şi aprobate prin decizia CŞD de către directorul IŞE.
Art. 9. Deschiderea programului de studii superioare de masterat
(1) Deschiderea unui program de studii superioare de masterat este posibilă doar prin autorizaţia acordată
de Ministerul Educaţiei. Pentru a se deschide un program de masterat trebuie îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
− argumentarea vizând acoperirea unor specializări solicitate pe piaţa forţei de muncă;
− descrierea finalităţilor de studiu şi a competenţelor generice şi specifice ce vor fi dobândite ca rezultat
al instruirii în cadrul programului de master în conformitate cu conceptul Cadrului Naţional al
Calificărilor;
− asigurarea calităţii: personal didactic şi de cercetare pe deplin corespondent programului de studii
universitare de masterat;
− asigurarea metodico-didactică a cursurilor incluse în programul de master;
− aprobarea CŞD al IŞE;
− autorizaţia Ministerului Educaţiei al RM.
(2) La cererea unor agenţi economici, instituţii publice sau private se pot organiza programe de studii
superioare de masterat susţinute financiar de către acestea.
(3) Programul de masterat va fi conceput astfel încât să asigure:
a) extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor şi capacităţilor de înţelegere, asociate ciclului I, care creează
baza pentru originalitate în dezvoltarea şi aplicarea ideilor, inclusiv în contextul cercetării;
b) formarea competenţelor de aplicare a cunoştinţelor şi capacităţilor de înţelegere, de soluţionare
a problemelor atât în domeniul de studiu realizat, cât şi în împrejurări noi sau necunoscute, în
contexte înrudite sau multidisciplinare;
c) dezvoltarea capacităţilor de realizare a diagnozelor bazate pe cercetare în vederea soluţionării
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problemelor prin integrarea cunoştinţelor sau prin interdisciplinaritate; dezvoltarea de noi cunoştinţe
şi deprinderi ca răspuns la provocările generate de evoluţia tehnicii şi ştiinţei;
formarea abilităţilor de leadership şi inovaţie în contexte de muncă sau de studiu, cu implicarea
diferitor factori care interacţionează şi îmbunătăţirea performanţei strategice a echipelor;
dezvoltarea deprinderilor de studiu autonom, în baza unui nivel ridicat de percepere a proceselor de
învăţare;
formarea capacităţilor de soluţionare a problemelor prin integrarea surselor de informaţii complexe,
în contexte noi, necunoscute, de utilizare a experienţei într-un mediu de muncă interactiv;
dezvoltarea capacităţii de a răspunde problematicii sociale, ştiinţifice şi etice în procesul muncii sau
studiului.

Art. 10. Structura planului de învăţământ al programului de masterat
(1) Planul de învăţământ al unui program de studii superioare de masterat cuprinde cursuri/module,
discipline obligatorii şi opţionale din aria curriculara a specializării, punctele lor de credit fiind luate în
considerare la promovarea anilor de studii.
(2) Planul de învăţământ va cuprinde cursuri/module, discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului
de studii, module de pregătire complementară necesare pentru plasarea în câmpul muncii. În corespundere cu
specificul domeniului de studii, programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă
de cercetare ştiinţifică sau de creaţie vocaţională.
Art. 11. Disciplinele opţionale şi facultative
În termenele comunicate în timp util de şeful catedrei, masterandul va alege disciplinele opţionale
şi facultative prevăzute în planul de învăţământ pentru semestrul sau anul universitar următor, prin
completarea cererii-tip. Odată aleasă, disciplina devine obligatorie.
Art. 12. Încheierea studiilor de masterat
(1) Studiile superioare de masterat se încheie cu susţinerea tezei de master, căreia i se alocă 20/30 de puncte
credit, în cadrul celor 120/90/60 (după caz) aferente ciclului de studii superioare de masterat.
(2) Masteranzilor care realizează programul de studiu, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin
teza li se acordă titlul de master în domeniul de studiu respectiv, cu eliberarea Diplomei de master. În
Diploma de master se va indica specializarea de master. În funcţie de programul de masterat realizat, vor
fi eliberate următoarele tipuri de Diplome: MC – pentru programele de masterat cu orientare de cercetare,
MP – pentru programele de masterat cu orientare de profesionalizare.
(3) Diploma de master va fi însoţită de Suplimentul la Diplomă, perfectat conform reglementărilor în vigoare.
Art. 13. Organizarea cursurilor la masterat
Planul de învăţământ al unui program de studii superioare de masterat prevede 16 ore pe săptămână.
Numărul de discipline pe semestru este de 4-6.
Art. 14. Stagiul de masterat/de practică
(1) În funcţie de specificul specializării, planul de învăţământ al unui program de studii superioare de
masterat cuprinde o perioadă dintr-un semestru de stagiu de practică.
(2) Perioada de practică se finalizează cu elaborarea portofoliului prezentat de masterand şi este evaluat de
către conducătorul ştiinţific.
(3) Evaluarea portofoliului semnifică nota acordată şi se creditează cu 10 puncte credite.
Capitolul IV. SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE
Art. 15. Puncte de credit
(1) Numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de studiu şi este proporţional cu
volumul de muncă necesar masterandului pentru a însuşi disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate
în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator, proiecte, stagii practice, participarea la
procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite), cât şi individual, pentru asimilarea cunoştinţelor predate,
efectuarea temelor, elaborarea referatelor, proiectelor etc.
(2) Numărul punctelor de credit acumulate condiţionează promovarea masterandului în anul de studii
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următor. Punctele de credit se exprimă în numere întregi strict pozitive. Pe parcursul pregătirii unei
discipline nu se pot acorda credite parţiale pe componente de activitate aferente acesteia.
Art. 16. Credite transferabile
(1) Creditele sunt numite transferabile în măsura în care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade
de studiu pe care masterandul a desfăşurat-o anterior sau în cadrul unei alte specializări, facultăţi sau
universităţi din ţară sau străinătate.
(2) Unitatea de echivalare a disciplinelor sau a programelor de studiu este punctul de credit. Echivalarea unei
discipline se face prin analiza conţinutului programei analitice, a obligaţiilor prevăzute pentru însuşirea
acestuia şi prin compararea punctelor de credit obţinute iniţial cu cele ale instituţiei care echivalează.
(3) Transferul creditelor este automat în cazul mobilităţilor internaţionale pentru care există încheiate, în
prealabil, contracte profesionale de acceptare între masterand şi facultatea de origine.
(4) La IŞE nu se echivalează punctele de credit în cazul în care masteranzii urmează al doilea program de masterat.
Capitolul V. PERSONALUL DIDACTIC
Art. 17. Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor didactice
Pot desfăşura activităţi didactice în cadrul unui program de studii superioare de masterat cadre didactice
universitare cu titlul ştiinţific de profesor universitar şi conferenţiar universitar şi lectori superiori (lectori)
universitari cu gradul ştiinţific de doctor sau cercetători ştiinţifici cu gradul ştiinţific de doctor, precum şi
personalităţii notorii şi profesionişti din domeniul educaţional.
Art. 18. Asigurarea activităţilor didactice
Pentru fiecare program de studii superioare de masterat activităţile didactice vor fi asigurate de acelaşi
cadru didactic titular din IŞE la cel mult 2 discipline într-un semestru.
Art. 19. Obligaţiile cadrelor didactice
(1) Cadrele didactice încadrate în procesul studiilor de masterat sunt obligate să respecte prevederile
Statutului IŞE, Codului de etică al IŞE şi Regulamentului respectiv.
(2) Ignorarea acestora conduce la sancţionarea cadrului didactic conform actelor legislative şi normative în
vigoare.
Art. 20. Atribuţiile şi responsabilităţile catedrei de profil-gestionară a programelor de masterat
(1) Catedra are următoarele atribuţii în procesul de gestiune a programului de master:
• proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic;
• organizarea stagiului de cercetare cu implicarea masteranzilor;
• evaluarea activităţilor didactice, metodice şi de cercetare;
• asigurarea metodică a procesului didactic;
• asigurarea calităţii studiilor;
• asigurarea activităţilor educaţionale cu masteranzii.
(2) Responsabilităţile Catedrei în procesul de organizare a studiilor superioare de masterat:
• elaborarea planurilor de învăţământ;
• elaborarea curricula (programelor analitice) pentru unităţile de curs ale catedrei;
• organizarea la un nivel ştiinţifico-metodic înalt a cursurilor fundamentale, cursurilor speciale,
seminarelor, lucrărilor practice şi de laborator;
• asigurarea informaţională şi metodică a procesul didactic: elaborarea recomandărilor metodice,
materialelor didactice, manualelor, dicţionarelor etc.;
• organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice cu implicarea masteranzilor;
• implementarea rezultatelor cercetării, inclusiv în procesul didactic;
• organizarea stagiilor de practică ale masteranzilor şi documentarea procesului;
• organizarea lucrului individual al masteranzilor;
• dirijarea procesului de elaborare şi susţinere a tezelor de masterat;
• organizarea diferitor activităţi educaţionale în scopul extinderii şi cultivării cunoştinţelor masteranzilor;
• elaborarea şi prezentarea în timp util a informaţiei solicitate de administraţia IŞE.
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Capitolul VI. CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDIILE DE MASTERAT
Art. 21. Înscrierea, admiterea şi înmatricularea la studiile universitare de masterat
(1) Admiterea la studii superioare de masterat la IŞE se efectuează în bază de concurs.
(2) La studii superioare de masterat pot fi admişi şi cetăţenii străini şi apatrizii, cu studii superioare, în baza
acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale de studii.
(3) Admiterea la locurile de studii cu achitarea taxei se efectuează după aceleaşi criterii ca şi admiterea la
locurile cu finanţare bugetară.
(4) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii superioare de masterat
poate urma o singură dată un singur program de masterat finanţat de la bugetul de stat.
(5) Concursul de admitere la studii superioare de masterat se organizează prin susţinerea, în scris sau oral,
a unei probe complexe la disciplinele de profil şi a testelor de verificare a competenţelor lingvistice la una
din limbile străine şi de utilizare a calculatorului.
(6) Competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului pot fi recunoscute în baza certificatelor
internaţionale, eliberate de centre autorizate (TOEFEL, DALF, EUROPAS, DAAF, ECDL etc.).
(7) Înmatricularea la studii superioare de masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de către candidaţi, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul. În
cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi vor obţine aceleaşi medii de concurs, instituţia va stabili criterii
suplimentare de selectare.
(8) Înmatricularea masteranzilor IŞE se face prin ordinul directorului, după îndeplinirea tuturor cerinţelor
regulamentare.
(9) Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de masterat pot obţine, în condiţiile legii, bursa de master.
Bursele se acordă conform reglementărilor stabilite prin hotărâre de Guvern.
(10) Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat se realizează după cum urmează:
a) la studiile de masterat pot candida deţinătorii diplomelor de licenţă din acelaşi domeniu sau
domeniu înrudit, deţinătorii diplomei de master din domenii înrudite şi deţinătorii diplomei de
licenţă sau diplomei de master din alte domenii cu condiţia acumulării a 30 de credite suplimentare
de compensare a studiilor;
b) la studiile de masterat profesional pot candida deținătorii diplomelor de licență, diplomelor de studii
superioare și diplomelor de master din domenii diferite.
c) studiile compensatorii pentru acumularea celor 30 de credite se vor realiza în baza unui program de
studii cu orar suplimentar celui de bază, prin contract cu achitarea taxei de studii.
Art. 22. Componenţa dosarului de înscriere la concurs
La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:
• actul de studii, în original şi o copie, cu anexa respectivă sau suplimentul la diplomă;
• certificatul medical-tip (nr. 086 - u);
• buletinul de identitate în original şi o copie;
• 4 fotografii cu dimensiunea 3x4;
• copia carnetului de muncă.
Art. 23. Contractul de studii
(1) La înmatricularea în anul I de studiu, candidaţii admişi vor încheia contract de studii pentru primul an
de studii.
(2) La finalizarea anului I de studii masteranzii, care au promovat anul, încheie contract de studii pentru anul II.
Art. 24. Dosarul personal al masterandului
Dosarele personale ale masteranzilor se completează în fiecare an cu eventualele contracte sau acte adiţionale
la contractele de şcolarizare şi cu eventualele documente şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială
(întreruperi de studii, exmatriculări, reînmatriculări, drepturi sociale, obligaţii financiare etc.).
Art. 25. Carnetul de masterand
(1) După înmatriculare, masterandul primeşte carnetul de masterand. Carnetul de masterand stă la baza
legitimării pentru toate serviciile şi activităţile. Prezentarea carnetul de masterand la evaluarea cunoştinţelor
este obligatorie.
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(2) În cazul în care masterandul pierde carnetul de masterand, i se poate elibera duplicat, după publicarea
în presă a anunţului privind pierderea acestuia.
Capitolul VII. ORGANIZAREA ANULUI DE STUDII
Art. 26. Structura anului universitar
(1) Durata studiilor superioare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui număr de 60-90-120 de credite
de studiu transferabile. Tipul şi conţinutul programelor de masterat, numărul de credite, sunt stabilite de
către instituţiile organizatoare.
(2) Instituţionalizarea creditelor de studiu la masterat se va realiza în condiţiile Sistemului Naţional de
Credite de Studiu, tip ECTS.
(3) Durata studiilor de masterat se va stabili în aşa fel ca durata totală cumulată a studiilor la ciclurile I şi II
să fie de cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
(4) Anul de studii este format din două semestre. În structura anului de studii se prevăd sesiuni, vacanţe
între semestre, de Crăciun, de Paşte şi alte zile libere legale.
(5) Activităţile didactice sunt organizate pe module, iar evaluarea finală se face după încheierea modulului.
(6) Pentru ciclul II, masterat, raportul ore contact şi studiul individual poate constitui 1:3.
(7) Studiul individual ghidat de profesor include studiul suplimentar al materialelor din cadrul cursului/
modulului, consultaţii suplimentare pentru masteranzii cu un rating scăzut, care întâmpină dificultăţi
la realizarea sarcinilor de studiu, organizarea ocupaţiilor cu utilizarea formelor interactive, inclusiv a
discuţiilor, realizarea evaluărilor curente: verificarea testelor, lucrărilor de control, eseelor, referatelor,
rapoartelor, portofoliilor, studiilor de caz etc.
Art. 27. Plaja orară a activităţilor didactice
(1) Plaja orară a desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face publică înainte de începerea semestrului.
(2) Pe parcursul anului de studii se organizează sesiuni suplimentare de lichidare a restanţelor.
Capitolul VIII. PROMOVAREA ŞI TRANSFERAREA
DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL
Art. 28. Promovarea anului de studiu
(1) Promovarea unui an de studiu este condiţionată de realizarea a minimum 60 de puncte de credite
aferente disciplinelor din planul de învăţământ al programului de studii respectiv. Masteranzii pot accede
în anul următor de studiu fără să realizeze toate punctele de credit, după cum urmează:
− din anul I în anul al II-lea, dacă au realizat minimum 40 de puncte de credit; în caz contrar,
masteranzii vor fi exmatriculaţi, sau, la cerere, pot fi reînscrişi în acelaşi an de studiu, în regim cu
taxă de şcolarizare.
(2) Promovarea anului II este condiţionată de realizarea, cumulativ (anii I-II), a celor minimum 90/120
de puncte de credite aferente disciplinelor din planul de învăţământ; în caz contrar, masteranzii vor fi
exmatriculaţi.
Art. 29. Promovarea disciplinei
(1) Obţinerea creditelor aferente unei discipline este condiţionată de promovarea acesteia. Nota minimă de
promovare este 5 (cinci).
(2) Examenul la o disciplină poate fi susţinut de maxim două ori într-un an de studii: o dată în sesiunea
programată de examinare şi o dată – în sesiunea repetată de restanţe.
(3) Sesiunea repetată de restanţe se desfăşoară pe parcursul a unei luni imediat după sesiunea programată
de examinare.
(4) În caz de nepromovare a examenului în sesiunea de restanţe, se permite susţinerea a treia oară prin
reînscriere, în regim de taxă.
Art. 30. Întreruperea studiilor
(1) Masteranzii pot solicita întreruperea studiilor pe o perioada de timp cumulată de cel mult un an de zile
pe întreaga durată de studii.
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(2) Întreruperea şcolarizării se realizează prin acordarea concediului academic, care se acordă o singură
dată pe parcursul studiilor în următoarele situaţii:
− pierderea capacităţii de studii din motive grave de sănătate;
− pentru îngrijirea copilului;
− din motive de graviditate.
(3) Perioada concediului academic se stabileşte prin ordin.
(4) Întreruperea studiilor poate avea loc şi în următoarele situaţii:
− din motive materiale;
− bursă într-un program de mobilitate în străinătate;
− alte motive bine întemeiate.
(5) Nu se acordă concediu academic masteranzilor aflaţi în situaţie de exmatriculare.
(6) Întreruperile şi prelungirile de şcolarizare nu se includ în durata legală de şcolarizare gratuită.
Art. 31. Reînmatriculările
(1) Masteranzii se pot reînmatricula după întreruperea de studii numai la acelaşi program şi în anul în
care a fost promovat, păstrând numărul carnetului de masterand iniţial. La reînmatriculare masterandul
beneficiază de recunoaşterea rezultatelor anterioare întreruperii studiilor.
(2) Dacă programul de masterat nu mai există, IŞE nu are nici o obligaţie faţă de masteranzii aflaţi în
această situaţie.
(3) Reînmatriculările se avizează de către şeful de catedră şi se aprobă de directorul IŞE.
(4) Reînmatriculările se aprobă cu susţinerea examenelor de diferenţă.
Art. 32. Reluarea studiilor
(1) La reluarea studiilor, masteranzii care au beneficiat de întrerupere sunt obligaţi să se încadreze în
cerinţele planului de învăţământ în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă. Examenele
de diferenţă se susţin în perioada de 1 lună (30 zile).
(2) Masterandele, care nu pot continua studiile din motive de graviditate, pot solicita întreruperea acestora
pentru o perioadă de maximum trei ani. La reluarea studiilor, masterandele au obligaţia să susţină
eventualele examene de diferenţă.
(3) Reluarea studiilor de către persoanele care au fost iniţial înmatriculate cu finanţare de la bugetul de stat
se va face doar prin contract, cu achitarea taxei de studii, cu excepţia persoanelor care s-au aflat în concediu
academic (concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului).
Capitolul IX. EVALUAREA COMPETENŢELOR
Art. 33. Forma de evaluare
(1) Formele de evaluare (proiecte, lucrări practice, referate, studii de caz etc.), obligaţiile, condiţiile pentru
promovarea disciplinei sunt stabilite prin programele analitice şi nu pot fi contestate. Programele analitice
vor fi prezentate masteranzilor de către titularii de curs, la începutul semestrului.
(2) Formele de evaluare a cunoştinţelor masteranzilor sunt: evaluare finală (examen); evaluare curentă (test,
proiect, studiu de caz ş.a.).
(3) Evaluarea curentă semnifică 60 % din nota finală şi designează media celor două evaluări curente şi
gradul şi calitatea participării la activităţile solicitate de profesor în cadrul prelegerilor, seminariilor etc.
(discuţii, dialog didactic, dezbateri, lucrul în grup, referate ştiinţifice, răspunsuri individuale la seminarii,
asimilarea materialului bibliografic obligatoriu).
(4) Evaluarea finală semnifică 40 % din nota finală, expunerea subiectelor în cadrul examenului oral sau scris.
(5) Modalitatea de susţinere a evaluărilor (scris/oral) se stabileşte pentru fiecare disciplină de către catedra
de profil, la începutul fiecărui an de studii.
(6) Evaluarea răspunsurilor masteranzilor se face cu note.
(7) Nota este un număr întreg de la 10 la 1.
Art. 34. Evaluarea curentă şi finală (examen)
(1) Evaluarea curentă este realizată pe parcursul activităţii didactice în cadrul orarului aprobat. Forma de
evaluare (testări, referate, lucrări individuale, portofolii, eseuri, studii de caz etc.) este stabilită de titularul
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cursului şi este anunţată de acesta la prima oră de curs odată cu enunţarea prevederilor curricula (programei
analitice).
(2) Masteranzii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a disciplinei numai dacă au susţinut evaluările
curente cu notă de promovare, şi-au onorat toate obligaţiile prevăzute în programa analitică la disciplina
respectivă, precum şi obligaţiile financiare.
(3) În cazul în care, pe parcursul evaluării, masterandul manifestă o conduită contradictorie normelor Codului
de etică şi integrităţii academice, evaluatorul are împuternicirea să ceară acestuia să părăsească auditoriul.
Art. 35. Orarul evaluărilor
(1) La începutul fiecărui semestru şeful catedrei stabileşte, cu consultarea cadrelor didactice, şi afişează
orarul cursurilor la masterat ce conţine graficul desfăşurării evaluărilor. Masteranzii pot susţine, de regulă,
o singură evaluare în aceeaşi zi.
(2) Evaluările la disciplinele nepromovate din anul de studiu precedent se fac în sesiunile corespunzătoare
conform conţinutului planului de învăţământ şi programelor analitice în vigoare la momentul când se face
evaluarea.
(3) Neprezentarea la evaluare se consemnează în borderou cu absenţa, care poate fi motivată cu certificat
medical sau adeverinţă de la locul de muncă.
Art. 36. Evaluarea cunoştinţelor
(1) Evaluarea cunoştinţelor prin probă orală sau scrisă se face pe baza unui bilet de examen, extras de
masterand din totalul biletelor (testelor) întocmite şi semnate de titularul de disciplină şi de şef catedră.
(2) Cadrul didactic are următoarele obligaţii de natură procedurală:
• imprimă şi semnează biletele de examinare;
• prezintă metodistului lista masteranzilor care au dreptul să se prezinte la evaluare;
• face prezenţa masteranzilor, acceptându-i doar pe aceia care întrunesc condiţiile pentru a se prezenta
la evaluare;
• introduce notele în borderou, îl semnează şi îl predă metodistului;
• comunică masteranzilor rezultatele evaluării.
Art. 37. Comunicarea evaluărilor
Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate masteranzilor în maximum trei zile de la data susţinerii.
Comunicarea rezultatelor se face prin pagina personală a grupei, cu menţionarea datei şi orei afişării.
Art. 38. Contestaţiile
(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise/orale se depun în scris la
catedră, în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală a grupei şi sunt analizate de
către terţă persoană desemnată de către şeful catedrei care gestionează disciplina.
(2) Nota obţinută la contestaţie rămâne definitivă.
Art. 39. Evaluarea stagiului de practică
Stagiul de practică este disciplină obligatorie, se organizează în conformitate cu prevederile unei metodologii
adoptate de către catedră, în anul al II-lea de studiu, şi i se alocă 300 de ore şi minimum 10 puncte de credit.
Art. 40. Exigenţa evaluărilor
Cadrele didactice nu pot fi trase la răspundere pentru exigenţa evaluărilor, în condiţiile corectitudinii
desfăşurării acestora. Catedra de profil poate nominaliza comisii pentru asigurarea exigenţei evaluării.
Capitolul X. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI
DE FINALIZARE A STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT
Art. 41. Obţinerea titlului de master
Obţinerea titlului de master se realizează prin acumularea numărului necesar de puncte credite (60/90/120),
inclusiv prin promovarea probei de susţinere a tezei de master. Aceasta constă în prezentarea lucrării în faţa
Comisiei de Stat de evaluare a tezelor de master ce realizează evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative
specifice tematicii abordate.
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Art. 42. Organizarea examenului de finalizare
(1) Catedra răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare.
(2) Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor de masterat se constituie
Comisii pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative şi de apreciere a tezei de master.
(3) Componenţa Comisiilor de evaluare a tezelor de master este aprobată prin ordinul directorului, la
propunerea catedrei.
(4) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează anual o singură sesiune de susţinere a examenului de
finalizare a studiilor de masterat.
Art. 43. Admiterea la susţinerea tezei de master
(1) Admiterea la susţinerea tezei de master se face prin ordinul directorului IŞE, în care sunt incluşi doar
masteranzii care au realizat integral planul de învăţământ, acumulând numărul necesar de credite.
(2) Absolvenţii din promoţiile anterioare vor achita o taxă pentru susţinerea repetată a examenului de
finalizare.
Art. 44. Coordonarea ştiinţifică a tezelor de master
(1) Îndrumarea masteranzilor pentru elaborarea tezei de master se face pe o perioadă de cel puţin şase
luni. Cerinţele concrete pentru elaborarea şi susţinerea tezei de master sunt stabilite în Ghidul privind
elaborarea şi susţinerea tezei de master.
(2) În calitate de conducător ştiinţific la teza de master poate fi desemnat doar un cadru didactic ce deţine
titlu şi/sau grad ştiinţific. Un cadru didactic nu poate îndruma mai mult de 5 masteranzi.
(3) Masterandul are obligaţia să prezinte conducătorului ştiinţific lucrarea, în diverse stadii de elaborare.
(4) Conducătorul ştiinţific are obligaţia să ofere îndrumări de cercetare şi elaborare şi să înregistreze
progresele realizate de masterand la stagiul de practică şi la teză.
Art. 45. Susţinerea tezei de master
(1) Susţinerea tezei de master are loc în faţa Comisiei de Stat de evaluare a tezelor de master care aplică
următoarele criterii de evaluare:
− Actualitatea temei;
− Calitatea fundamentării ştiinţifice;
− Realizarea obiectivelor cercetării;
− Calitatea/complexitatea metodologiei cercetării;
− Relevanţa practică a studiului efectuat;
− Calitatea prezentării;
− Alte criterii stabilite de instituţie.
(2) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor atribuite de către membrii comisiei pentru fiecare
din criteriile prevăzute în p. 1. Rezultatele evaluării tezei se exprimă prin note de la “1” la “10”, calificativul
de promovare fiind stabilit de către instituţie.
(3) Masteranzii au dreptul să conteste rezultatele evaluării tezei de master.
(4) Eventualele contestaţii se depun, în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile se rezolvă, în termen de 48 de ore de la depunere, de către
comisiile de evaluare a tezelor de master.
(5) Absolvenţilor care au promovat examenul de finalizare li se eliberează Diploma de master şi Suplimentul
la diplomă.
(6) Tezele de master se arhivează şi se păstrează copertate şi sub formă electronică în arhiva IŞE.
Art. 46. Nepromovarea examenului de finalizare
(1) Absolvenţilor IŞE care nu au promovat sau nu au susţinut examenul de finalizare li se eliberează, la
cerere, adeverinţă.
(2) În cazul în care masterandul nu a susţinut teza de master în sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o
susţină repetat, de cel mult două ori în următorii ani, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de
examinare, stabilite de instituţie.
(3) La a doua susţinere, masterandul va solicita reconfirmarea temei tezei de master. Dacă şi la a doua
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susţinere a tezei masterandul nu obţine media de promovare, acestuia i se eliberează un certificat de
absolvire a programului de masterat şi certificatul academic respectiv.
Capitolul XI. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MASTERANDULUI
Art. 47. Drepturile masteranzilor
(1) Pe perioada şcolarizării, masteranzii au următoarele drepturi:
− să primească burse şi alte forme de ajutor material în conformitate cu actele normative în vigoare şi
în baza Metodologiei aprobate de CŞD;
− să beneficieze de prevederile Legii învăţământului, Cartei universitare şi prezentului Regulament;
− să beneficieze de burse de mobilitate în cadrul programelor de studii, în conformitate cu regulile
creditelor transferabile;
− să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, sălile de cursuri şi seminarii, sala de lectură, fondul
bibliotecii, sălile de informatică şi celelalte mijloace puse la dispoziţia lor;
− să folosească, în condiţiile şi contra unei taxe aprobate de CŞD, spaţiile de cazare;
− să solicite acordarea concediului academic sau exmatricularea în condiţiile prevăzute de legislaţia
în vigoare;
− să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, alte activităţi;
− să facă parte din organizaţii de tineret;
− să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică.
(2) Masteranzii au dreptul să fie reprezentaţi în structurile de conducere ale IŞE; de asemenea, au dreptul să
fie aleşi ca reprezentanţi, la diferite niveluri: grupă, cămin, CŞD al IŞE.
Art. 48. Obligaţiile masteranzilor
Masteranzii au următoarele îndatoriri:
• să respecte prevederile Legii învăţământului, Cartei universitare, prezentului Regulament şi ale
altor reglementări emise de organismele decizionale;
• să semneze contractul de studii în termenul stabilit şi să îi respecte prevederile;
• să se pregătească şi să participe activ la cursuri, seminarii şi practică, precum şi la verificările
periodice cerute de sistemul creditelor transferabile;
• să întocmească, să susţină şi să promoveze proiectele şi probele practice;
• să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de prezentul regulament;
• să-şi verifice situaţia şcolară după fiecare evaluare şi la sfârşitul fiecărui an de studii;
• să consulte permanent pagina www.ise.md precum şi pagina electronică personală a grupei, unde
sunt publicate rezultatele sale şcolare şi alte informaţii utile;
• să anunţe în scris catedra cu privire la orice modificare a datelor sale personale şi de contact (nume,
domiciliu, telefon, e-mail etc.);
• să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegii de grupă, an, precum şi faţă de membrii
comunităţii academice şi din afara acesteia;
• să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lor;
• să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă;
• să nu fumeze în spaţiile IŞE; în caz contrar, masteranzii în cauză vor suporta sancţiunile stabilite de
către catedră, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• să se legitimeze, la cerere, în spaţiile IŞE (cele de învăţământ, cazare, cantină etc.);
• să achite la timp obligaţiile financiare faţă de IŞE, utilizând modalitatea de plată stabilită de către CŞD;
• să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor.
Art. 49. Exmatricularea masteranzilor
(1) Pentru abateri de la disciplina universitară şi pentru nerespectarea prezentului Regulament, masteranzii
pot fi exmatriculaţi.
(2) Pentru următoarele fapte, masteranzii vor fi exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare:
− substituirea de persoană la evaluare; vor fi exmatriculaţi cel înlocuit şi cel care înlocuieşte, dacă este
masterand al IŞE;
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− plagiatul proiectelor şi referatelor;
− încercarea de promovare prin fraudă a examenelor sau a altor evaluări;
− încercarea de mituire a cadrelor didactice şi/sau a personalului didactic auxiliar;
− ameninţarea şi agresare verbală sau fizică a membrilor comunităţii universităţii;
− complicitate la tentativa promovării frauduloase a evaluărilor.
(3) Pentru plagiatul tezei de masterat, absolvenţii nu mai pot susţine examenul la IŞE şi nu mai pot urma
programe de studii în această instituţie.
(4) După exmatriculare, persoana în cauză îşi pierde calitatea de masterand şi IŞE nu mai are obligaţii faţă
de aceasta.
(5) În următoarele situaţii, masteranzii vor fi exmatriculaţi cu drept de reînmatriculare la IŞE:
− neacumularea numărului de puncte-credit, pentru a accede în anul de studii următor;
− neachitarea la timp a taxei de şcolarizare;
− nedepunerea la dosarul personal a documentelor precizate în prezentul Regulament;
− nesemnarea la timp a contractului de şcolarizare sau a actelor adiţionale la acesta;
− înstrăinarea sau subînchirierea locului de cazare în căminul IŞE;
− retragerea de la studii;
− restanţele nepromovate la una dintre disciplinele de studiu, în conformitate cu art. 29, p. 4.
Capitolul XII. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL
STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT
Art. 50. Managementul calităţii
(1) Studiile superioare de masterat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite
pe baza Standardelor internaţionale ale calităţii ISO 9001: 2008 şi a bunelor practici europene.
(2) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt IŞE şi catedra care organizează
programul şi masterandul.
(3) Studiile superioare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale încheiat între
masterand şi IŞE. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de
studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.
Art. 51. Evaluarea calităţii
IŞE trebuie să efectueze evaluarea internă a studiilor superioare de masterat în fiecare an şi să asigure
compatibilitatea competenţelor de specialitate cu cadrul naţional al calificărilor şi cu programele de studii
similare din alte state ale Uniunii Europene.
Art. 52. Taxele de şcolarizare
(1) Cuantumul taxelor de şcolarizare şi al altor tarife pentru servicii instituţionale se aprobă prin Hotărâre
de Guvern la propunerea CŞD al IŞE.
(2) La IŞE nu se pot parcurge, concomitent, două programe de masterat cu finanţare de la buget.
Art. 53. Media de absolvire
Media de absolvire a programului de masterat se calculează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare şi se
înscrie în Diploma de master.
Capitolul XIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 54. Înfiinţarea, reorganizarea şi suspendarea studiilor masterale
(1) Înfiinţarea, reorganizarea şi suspendarea activităţii didactice în cadrul masteratului se realizează la
propunerea CŞD al IŞE.
(2) Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de CŞD şi se aplică integral tuturor
masteranzilor IŞE fără a se face nici o excepţie privind drepturile şi obligaţiile.

