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I. Cadru general
Ghidul cu privire la elaborarea și susținerea tezei de master este elaborat
în conformitate cu:
- Legea Învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995;
- Codul Educației al Republicii Moldova (proiect), 2014;
- Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat,
ciclul II, aprobată prină Hot rсreaă Guvernuluiă nr. 1455 din 24 decembrie
2007;
- Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I,
nr. 142 din 07 iulie 2005;
- Planul-cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinul ME, nr. 455
din 03 iunie 2011;
- Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu,
aprobat prin ordinul METS al RM, nr. 140 din 25 februarie 2006;
- Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a
studiilor superioare de licenţă, aprobat prin ordinul MET al RM, nr. 84
din 15 februarie 2008;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul ME al RM
nr. 726 din 20 septembrie 2010;
- Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior la UPS
„Ion Creangă” din mun. Chişinău în baza Sistemului Naţional de
Credite de Studiu, aprobatălaăşedin aăSenatuluiăUPS ,,Ion Creang ”,ăpr.verbal nr. 5 din 26 ianuarie 2012;
- Regulamentul UPS „Ion Creangă” cu privire la organizarea studiilor
superioare de masterat, ciclul II,ăaprobatălaă edin aăSenatuluiăUPS ,,Ion
Creang ”, pr.-verbal nr. din 28 mai 2009;
- Regulamentul UPS „Ion Creangă” cu privire la teza de master,
aprobată laă edin aă Senatuluiă UPS ,,Ionă Creang ”,ă pr.-verbal nr. 4 din
27 noiembrie 2008;
- Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezelor/proiectelor de master,
elaborat în cadrul Proiectului 1444544 Tempus 2008-FR-JPHES
„Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile din Republica Moldova”.ă
CEP UTM, 2010.
Ghidulă esteă adresată masteranгilor,ă conduc toriloră ştiin ificiă şiă membriloră
comisiilorăpentruăsus inereaăteгelorădeămaster.
Scopul deă baг ă ală ghiduluiă const ă înă stabilirea regulilor generale privind
organiгarea,ă elaborareaă şiă sus inereaă tezelor de masterat în cadrul Universit iiă
Pedagogice de Stat ”Ion Creang ” din municipiul Chi in u.
Teza de master este o lucrare original ădeăcercetare,ăfundamentat ă tiin ific,
care con ineăreгultateăale cercet riiăteoreticeă i/ sau experimentale dintr-un anumit
domeniu de studiu/ cercetare,ă elaborat ă deă c treă masterandă cuă îndrumareaă
conduc toruluiă tiin ific.
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Teгaădeămasterăpoateăfiăpreгentat ăîn forma unei lucr ri sau unui ansamblu
de lucr riăplastice,ărealiгat ă înădiverseă genuriădeă art ă plastic ,ăprecumăşiărealiг riă
practice în domeniul design-ului iă alteă formeă acceptate,ă înă func ieă deă domeniulă
studiilor cu orientare de profesionalizare.
Teza de master se sus ine înă fa aă Comisiei pentruă sis inereă aă teгeloră
de master, fiind cuantificat ă cuă 30 credite (ECTS) în programele de masterat –
90/ 120 credite.
Teza de master poate constitui o continuare a teгeiădeălicen i, ulterior – o
fundamentare pentru cercetarea profund în cadrul studiilor de doctorat, unde se va
demonstra solu ionareaă problemeiă ştiin ificeă abordate. Deosebirile majore dîntre
lucr rileă elaborateă laă fineleă studiiloră fiec ruiă cicluă deă instruireă voră reieşiă dină
diferen eleă deă abordareă aă problemei,ă profunгimeaă iă impactulă cercet rii,ă
competen eăpeăcareătrebuieăs ăleăde in ăabsolventul.
În raport cu teza de licenţă, teza de master este o lucrare ştiinţifică care1:
 con ineăoăsinteг ăaleăaspectelorăteoreticeădeăbaг ăabordate şiăo expunere a
propriei opinii, formulat dup ăoăanaliz aprofundat ;
 prevede aplicarea unuiă iră extinsă deă metode deă analiг ă cantitativ ă şiă
calitativ ăaleăreгultatelorăcercet rii;
 include faza experimentului de formare, careă prevedeă elaborareaă iă
descrierea unui Program de intervenție/ formare, etc. sau Model
pedagogic;
 reflect contribu iaăşiăaportulăautoruluiăîn realizarea unor sarcini concrete.
Înăcadrulăstudiilorădeămasteratăvorăfiăformateăurm toarteleăcompeten e2:
1. Profesionale:
 cunoaşterea, înţelegerea aăuneiăariiădeăspecialiгareăşiăînăcadrulăacesteia,ăaă
deгvolt rilorăteoretice,ămetodologiceăşiăpracticeăspecificeăprogramului;
 utilizarea limbajului specific în diverse medii profesionale;
 explicarea şi interpretarea unorăsitua iiănoi,ăînăcontexteămai largi asociate
domeniului de formare;
 rezolvarea de probleme teoreticeăşiăpracticeă noiăprinăaplicareaăadecvat ăa
metodologiilor;
 selectarea criteriilor şi a metodelor de evaluare, pentruăaăformulaăjudec iă
de valoare, concluгiiăşiărecomand ri.
2. Transversale:
 realizarea unor sarcini profesionale complexe înăcondi iiădeăautonomieăşiă
independen ăprofesional ;
 asumarea de roluri/ func iiă deă conducereă aă activit ii grupurilor
profesionaleăsauăaăunorăinstitu ii;

1

Ghidăprivindăelaborareaăşiăsus inereaăteгeiădeămaster.ASEM,ă2010.ăMasterat.ghid_masterat.pdf; pag.4.

2

Ghidulăprivindăelaborareaăşiăsus inereaăteгelorădeămaster”ăelaboratăînăcadrulăProiectului 1444544 TEMPUS 2008FR-JPHES ,,Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderile dinăRepublicaăMoldova”.ăCEPăUTM,ă2010, p.5.
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 efectuarea autocontrolului asupra procesului de deгvoltareă personal ă şiă
profesional , asupra diagnozei nevoilor de formare, asupra analizei
reflexiveăaăproprieiăactivit i profesionale;
Scopul realiz rii tezei de master const ă în cercetareaă şiă analiгaă
pluridisciplinar ă aă uneiă probleme,ă reгultateleă c reia vor putea fi utilizate în
domenii de activitate caracteristiceăspecialiг rii.
Obiectivele deăbaг ăaleăprocesuluiăelabor riiăteгeiădeămasterăsunt3:
- determinareaăşiăformulareaăcorect ăaăproblemei abordateăînăteг ;
- determinareaă loculuiă şiă niveluluiă deă cercetare a problemei abordate în
teг ,ăree indădinădezvoltare actual ăa domeniului de specializare;
- analiza literaturii de specialitate, privind problema tezei;
- argumentarea metodologiei experimentale selectate/ elaborate pentru
aplicareă înă vedereă solu ion rii problemei abordate iă aă solu iiloră şiă
deciziilor elaborate;
- desemnareaăinstrumentariuluiăadecvatăinvestig riiăproblemeiăabordate;
- sistematiгarea,ă consolidareaă şiă extindereaă competen eloră formate în
cadrul studiilor pentru solu ionarea problemelor profesionale;
- dezvoltarea abilit iulorădeăstudiuăindividual/ăindependent;
- prezentarea rezultatelor ob inute, a solu iiloră elaborate iă contribu ieiă
proprii în rezolvarea problemei abordate.
Elaborareaăteгeiădeămaster,ăconformăplanuluiădeăînv mсnt,ăesteăprecedat ă
de un stagiu de practic ,ă careă areă dreptă scopă consolidareaă cunoştin eloră teoreticeă
ob inuteă peă parcursulă studiiloră superioareă deă masterat, formareaă abilit ilor de
organizare/ producere în domeniul de specializare i colectarea de informa ii
necesare pentru elaborarea tezei de master.
Laă sus inereaă teгeiă deă masteră sunt admi i masteranzii care au realizat
integral planul de înv mсntă şiă auă acumulată num rulă deă credite (ECTS) necesar
pentru un anumit programădeăformareăprofesional .
Masteranzilor, care promoveaг ăprobeleădeăevaluareă iăsus inăteгaăcu succes,
liăseăacord ătitlulădeămaster în domeniul solicitat, cu eliberarea Diplomei de master.
Monitoriгareaă şiă evaluareaă organiг riiă sus ineriiă teгeloră deă master în
UPS „Ionă Creang ”ă seă realiгeaг ă deă c treă rector,ă prorectori,ă decaniiă
facult ilor,ăConsiliul/ Comisiaădeăasigurareăaăcalit ii,ăComisiaădeăsupraveghereăaă
examin riiăcontest rilor.
II. Tipuri de teze de master
La Universitatea Pedagogic ădeăStat ”Ion Creang ”ăseărealiгeaг ădou ătipuriă
de Programe de formare la ciclul II – Masterat:
I – de cercetare;
II – de profesionalizare.

3

, Ghidulăprivindăelaborareaăşiăsus inereaăteгelorădeămaster”ăelaboratăînăcadrulăProiectului 1444544 TEMPUS 2008FR-JPHES ,,Dezvoltarea de parteneriate cu întreprinderileădinăRepublicaăMoldova”.ăCEPăUTM,ă2010,ăp.5-6
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În primul caz – masterat de cercetare, lucrareaăelaborat ăse orienteaг spre
studierea aspectelor ştiinţifice ale domeniului de formareă iă viгeaг ă dezvoltarea
competen elor de cercetareăştiin ific ăaleămasterandului.
În al doilea caz – masterat de profesionalizare, are loc orientarea spre
aspectele practice ale unui domeniu, cu aprofundarea într-oă anumit ă specializare
ale acestuia, vizându-se, în mod special, competen ele aplicative.
În ambele cazuri, Programele pot avea caracter de complementaritate, în
scopulăaprofund riiăinterdisciplinareăîntr-un anumit domeniu.
Con inutulătezelor de master înădomeniulă tiin elorăsocio-umane cu caracter
teoretic, spre deosebire de cele cu caracter aplicativ,ă voră con ineă descriereaă
fenomenelorăinsuficientăcunoscuteăanterioră iăreгultateăaleăcercet riiălor,ăideiănoiă iă
promovarea unor elemente inovatoare.
Tezele de master, realizate în cadrul facult ii Arte Plastice şi Design,
posed caracter practic-aplicativ şiă teoretic. Componenta practică a tezei
constituie o lucrare plastic , sauăansambluădeă lucr riăplastice, realiгat ă în diverse
genuri de art plastic ,ăprecumăşiărealiг riăpracticeăînădomeniulădesign-ului (grafic,
interior, vestimentar).
III. Alegerea iăaprobarea temei tezei de master şiăaăconduc toruluiăştiin ific
Tematica tezelor de masterăacoper în mod integral aria domeniului general
deă studiu,ă viгeaг ă domeniiă interdisciplinare cu grad avansată deă noutate,ă con ineă
problemeădeăcercetareălaănivelăinstitu ional,ăna ională iăinterna ional.
Tematica tezelor de master nu trebuie s ă seă refereă sauă s ă seă reg seasc ă
în aria deă investiga ieă aă ştiin eloră şi/sauă disciplinelor care nuă apar ină domeniuluiă
de studiu.
Formularea temei tezelor de master trebuieă s ă fieă concis , clar ,ă f r ă
acronime (neconsacrate) i s ă con in ă oă problem concret . Seă admită preciг ri/
complet ri,ăcareăpotăfiăf cuteăînăcontinuareaătemei.
Motivaţia ştiinţifico-practică în alegerea temei poateăfiăfocaliгat ăpe:
- noutatea temei studiate;
- importan aătemeiăstudiateăpentruădomeniulăştiin ificăşi/sau ariaăpractic ;
- existen aăunor contradic ii dintreăabord rileăteoreticeă iăpracticeăexistente,
aăunorăexplica iiăinsuficiente sau lipsei unorăsolu iiăpractice aferente ariei
de cercetare.
Motivaţia personală poateăfiăfocaliгat ăpe:
- cercet rile anterioare, efectuate înăacelaşiădomeniuăsauădomenii conexe;
- experien ele profesionale i/sau personale careăauădeterminatăautorulăs -şiă
formuleгeăoăserieădeăîntreb ri,ăs ăcauteăsolu iiăpracticeăetc.;
- experien ele deă studiuă inedite:ă lecturaă uneiă lucr riă deă specialitate,ă
identificareaăuneiăproblemeăcuăimplica iiăpersonaleăetc.
Temele tezelor de master/ direc iileă deă cercetare,ă elaborateă deă conduc toriiă
tiin ificiă iăaprobateălaăcatedreleădeă specialitate, seăafi eaг ăpeă avizierul catedrei/
facult ii i pagina WEB aăuniversit ii pîn ălaă15ădecembrie,ăsemestrulăI.
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Tema tezeiă deă masteră seă selecteaг ă deă c treă masteranгiă înă conformitateă
cuă propriileă intereseă tiin ificeă dină listaă propus ă deă catedraă deă specialitate,
deăcomunăacordăcuăconduc toriiă tiin ifici, începând cu luna decembrie al primului
an de studii.
Pentruă aprobareaă temeiă selectate,ă masterandulă completeaг ă oă cerereă laă
catedra de specialitate iăoăpreгint ăşefuluiăcatedrei,ăînăcareăseăindic ătemaăteгeiădeă
masterăşi numele conduc torului ştiin ificăsolicitată(Anexaă1).ă
Dup ă examinarea cererilor iă aă confirm rilor depuse de cadrele didactice
privind conducerea tezelor de master, la edin a catedrei are loc aprobarea alegerii
temeloră iăaăconduc toriloră tiin ifici.
Lista temelor tezelor de master iă a conduc torii tiin ifici, aprobat ă la
edin aăcatedreiădeăspecialitate,ăseăconfirm ăla Consiliulăfacult ii i este prezintat ă
pîn ă laă dataă deă 10ă martieă aă anuluiă curentă laă Departamentulă deă Managementă ală
Procesului de Instruire.
La Facultatea Arte Plastice și Design alegereaătematiciiădeăc tre masteranzi
seărealiгeaг ăîncepсndăcuăluna septembrie a primului semestru din anul I de studiu
şiă seă aprob ă laă şedin aă catedrei de specialitate. Pe parcursul urm toareloră
semestre (I, II, III) masteranгiiă voră preгentaă laă şedin eleă speciale ale catedrelor
parteaă teoretic ă iăparteaă practic ă aă teгei,ăexprimat ă înă schi eă laă conceptulă plastic
alălucr rii.
Dup ăaprobare/ confirmare, temele tezelor de master seăplaseaг pe pagina
WEB ale catedrelor/ facult ilor/ universit ii (actualiгat ăanual).
Masteranzii-practicieni pot propune pentru cercetare alte teme decât cele
anun ate,ă înă func ieă deă preocup rileă ştiin ificeă iă didactice,ă deă reгultateloră
propriiăob inute.ăValabilitateaăteгelorăpropuseătrebuieăs ăfieădiscutat ăcuăunăcadruă
didactic-conduc tor.
Nuăseăadmiteăvreoăierarhiгareăvaloric ăaătemelorăpropuse,ăfiecareădintreăeleă
permi сndăob inereaănoteiămaxime,ăînăcondi iileărespect riiărigorilorăstipulate.
Concomitent cu selectarea temei tezei de master, masterandul alegeă şiă
conduc torulă ştiin ific. Înă calitateă deă conduc toriă tiin ificiă potă fiă numiteă cadreă
didacticeă titulareă iă asociate: profesoriă universitari,ă conferen iariă universitariă aiă
catedrelorădeăspecialitate,ăcercet toriăştiin ificiădeăînalt calificareădinăinstitu iileădeă
cercetare, cadreă didacticeă de in toareă deă titluriă onorificeă (Artistă ală Poporului,ă
MaestruăînăArte,ăOmăEmerit,ăAntrenorăEmerităşiăechivalenteleăacestora),ăcercet toriă
notoriiădinădomeniu,ăpracticieniăconsacra iăcuăexperien ăînădomeniulărespectiv.
Este recomandabil ca tematica tezelor de master s ăintreăînăsferaădeăactivitate
ştiin ifico-didactic ăaăconduc toruluiăştiin ific.
În caz de abordare a unei teme complexe, având un caracter interdisciplinar,
masterandul poate beneficia iădeăunăconsultantă tiin ific în probleme adiacente.
Masterandul poate solicita schimbarea/ modificareaătemeiăoăsingur ădat ăînă
timpul studiilor de masterat, darănuămaiătсrгiuădeă6ăluniăpсnaălaăsus inereaăfinal .
Schimbarea/modificarea temei seăaprob ădeăc treăcatedra/ catedrele de specialitate,
înăcadrulăaceluia iădomeniuăînăcareăaăfostăînmatriculatămasterandulănuămaiătсrгiuădeă
luna mai, anul I-i deă studiiă iă nuă implic ă modificareaă durateiă studiilor.ă Înă caгulă
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programelor comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu acordul
ambelorăinstitu ii.ă
Masterandulă areă dreptulă s ă înainteгeă şefuluiă catedreiă deă specialitateă
propuneri personale de modificare/ schimbare a temei tezei de master, aceasta fiind
examinat ăşi,ădup ăcaг,ăaprobat ălaăşedin aădeăcatedr .ă
Pentru aprobarea temei schimbate/ modificateă masterndulă preгint ă şefuluiă
catedreiă deă specialitateă oă cerere,ă înă careă seă indic ă temaă teгeiă deă masteră înă primaă
formul ă iă ceaă modificat /schimbat ,ă cсtă şiă (op ional)ă numeleă conduc toruluiă
ştiin ifică solicitat.ă Temaă teгeiă deă masteră poateă fiă redactat laă înă cadrulă sus ineriiă
prealabile a tezei.
Teгaădeămasterăseăelaboreaг ădeăc treămasterand,ădeăregul ,ăînălimbaăromсn ă
sau în limba de instruire. Tezele de master în domeniul Limbi și Literaturi Străine
seărealiгeaг ădoar înălimbaăstrain ăstudiat .
IV.ăAc iuniăaleămasteranduluiăîntreprinseăînăvedereaăelabor riiă
tezei de master
Procesul de realizare a tezei de master cuprinde trei etape:
 PROIECTAREA;
 ELABORAREA;
 SUS INEREAăPUBLIC ă(prealabil ă iăfinal ).
Odat ă cuă aprobareaă temeiă şiă desemnareaă conduc torulă ştiin ific, va începe
procesul de elaborare a tezei de master conform etapelor date:
 PROIECTAREA:
 Stabilirea unui plan calendaristic de realizare a tezei de master (Anexa 2).
Planul calendaristic de realizare a tezei de master seăelaboreaг ăde comun acord
cuă conduc torul ştiin ific.ă În Planul calendaristic de realizare a tezei de master,
conduc torulă tiin ifică confirm ă prină semn tur ă îndeplinireaă deă c treă masterandă aă
sarcinilorăprev гute.ăPlanul calendaristic de realizare a tezei de master completat,
înso ită deă aviгulă conduc toruluiă tiin ific,ă seă vaă anexaă laă variantaă final ă aă teгeiă
(pentruăaăfiăpreгentatăComisieiădeăsus inereăaăteгelorădeămaster).
 ELABORAREA:
 Documentarea științifică include: culegerea, prelucrarea şi sistematizarea
informaţiilor dinădomeniuădeăcercetareă(teoreticeă iăpractice).ă
Consultând sursele de documentare disponibile, masterandul va putea aborda iă
structura logic, împreun ă cuă conduc torulă ştiin ific, informa iileă acumulate în
perioada elabor riiăteгei.
Con inutulăteгelorădeămasterăseăelaboreaг ,ă inând cont de caracterul teoretic
sau aplicativ al tezei. Tezele cuăcaracteră teoretică voră con ineă elementeă inovatoare
care presupun cercetareaăprofund ăaăfenomenelor maiăpu inăcunoscuteă iădescrise iă
promovarea ideilor noi etc.
Aprofundareaă semnifica ieiă fenomeneloră dejaă descrise,ă testareaă
experimental ă iă oferireaă unoră explica iiă noiă înă contextulă cercet riloră realiгateă va
caracteriza tezele cu aspect aplicativ.
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 Elaborarea și realizarea experimentului psihologic, pedagogic de
constatare, de formare înăinstitu iile deăaplica ieă(educa ionale,ăsocialeăetc.).
 Culegerea, prelucrarea, sistematizarea și sintetizarea rezultatelor ob inuteă
în cadrul demersului experimental.
 Structurarea conținutului în capitole, subcapitole; redactarea textului
științific al tezei, conformăcerin elorăpreгentuluiăGhid (Anexa 3, Anexa 4).
 SUS INEREAăPUBLIC ă(prealabil ă iăfinal ).
 Susținerea prealabilă a tezei de master are loc laă edin aă catedreiă de
specialitate, în preгen aă conduc toruluiă iă a altor cadre didactice, cuă celă pu ină oă
lun ă înainteă deă sus inereaă final .ă Înă cadrulă sus ineriiă prealabileă seă potă propuneă
complet ri,ămodific ri,ăredact riăcareăarăîmbun t iăcalitateaăteгei.
Masteranzii care nu au reu ităs ăpreгinteăteгaădeămasterălaăsus inereaăprealabil ,ă
nuă seă admită laă sus inereaă final .ă Preгentareaă iă sus inereaă teгeiă deă masteră seă
transfer ă pentruă altă ană deă studii,ă cuă permisiuneaă deă sus inereă nuă maiă multă deă
dou ă(2)ăoriăînă5ăani.
 Prezentarea/depunerea la catedra de specialitate, în termenul stabilit (cu cel
pu ină 10ă гileă înainteă deă sus inereă aă teгeiă deă master)ă aă 2ă exemplareă imprimateă deă
teг .ăConduc torulă tiin ificăevalueaг ăteгa,ăcompletсndăFormularul evalu rii tezei
deămasterădeăc treăconduc torulă tiin ific (Anexa 6)ă iăelaboreaг avizul (Anexa 7).
Formularulăevalu rii iăaviгulăsîntăanexateălaăteг .ă
 Pregătirea discursului pentruăpreгentareaă iăsus inreaăteгeiăînăfa aăComisieiă
de sus inereăa tezelor de master.
 Susținerea finală aăteгeiăesteăpublic ă iăareălocăînăfa aăComisiei.
La Facultatea Arte Plastice și Design,ă absolven iiă voră sus ineă publică teгeleă
deămasterăînăs lileădeăexpoгi ieă i/ sau la universitate.
V. Responsabilit i aleăconduc torului/ consultantului tiin ific privind
conducereaăelabor riiătezei de master
Înăcalitateădeăconduc toră tiin ificăalăteгeiădeămasterăpotăfiădesemnateăcadreă
didactice titulare sau asociate, de in toareădeăgradăştiin ific,ătitluăştiin ifico-didactic
(profesor universitar,ă conferen iară universitar)ă deă laă catedreleă deă specialitate a
UPS ”Ion Creang ”,ădinăalteăinstitu iiădeăînv mсntăsuperior,ăcercet toriăştiin ificiă
deăînalt ăcalificare dinăinstitu iile de cercetare,ăprecumăşiăpracticieni consacra iăcuă
experien ăînădomeniulărespectiv.
Conduc toriiă desemna iă auă dreptulă s ă accepteă sauă s ă refuгe,ă argumentat,ă
masterandul în coordonarea tiin ific ăaăteгeiădeămaster.ăÎnăcaгulăaccept riiătemeiă
de cercetare iăactivit iiădeăcoordonareăaămasterandului,ătitularul semneaг ăcerereaă
masterandului (Anexa 1).
Un cadru didactic areădreptulăs ăcoordoneгeămaximum 8 teze master/licen ,
pentruăoănorm ădidactic ădeplin .
În cazul studiilor comune de masterat sau al unui program de masterat
realiгatăînăcotutel ,ăvorăfiăstabili iădoiăconduc toriădeăteг .ă
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 Conducător științific are dreptul să propun sugestii,ăs ăofereăconsulta ii,ă
s ă monitoriгeгeă iă s ă evalueгeă volumulă iă calitateaă realiг riiă sarciniloră (privindă
alegereaăşiădefinireaătemei, organiгareaăşiărealiгareaăcercet rii, abordarea teoretic
şiămetodologic , elaborareaădiscursuluiăştiin ific, organizarea bibliografiei); s ăfac ă
observa iiăcriticeăşiărecomand riădeăcorec ie.
 Conducător științific nu are dreptul s efectueze în locul masterandului
uneleă activit iă legateă de realizarea cercet rii;ă s ă impun unele ideiă sauă solu ii,ă
împotriva celor preferate, în mod explicit, de masterand.
Conduc torulăştiin ificăalăteгeiădeămaster areăurm toareleăresponsabilități:
- propune tematica tezelor de master iă argumenteaг ă actualitatea lor la
edin aăcatedreiădeăprofil;
- coordonează elaborarea deăc treămasterandăaăstructuriiăteгeiădeămaster;
- recomandă sursele bibliografice la tema tezei de master;
- monitorizează îndeplinirea deă c treă studentă a Planului calendaristic de
realizare a tezei de master (Anexa 2);
- oferă consultații masteranduluiăconformăunuiăgraficăprestabilităsauă(dup ă
caz) la solicitarea din partea masterandului în orele de serviciu;
- dirijează elaborarea și realizarea programul individual al practicii
de master;
- evaluează rezultatele practicii de master;
- apreciază calitatea con inutuluiăcapitolelorăelaborateăşiăfaceăobserva iiăşiă
sugestiiădeăcompletareăsauădeăreconsiderareă(dup ăcaг);
- evaluează periodicănivelulăîndepliniriiăobiectivelorădeăetap ,ăsemnсndăînă
planul calendaristic la compartimentul vize de executare;
- verifică con inutulă integrală şiă formaă final ă aă teгei,ă expunereaă corect ă iă
logic ăaămaterieiă tiin ifico-didactice,ăcorespundereaălucr riiăcerin elorădeă
ordin stilistic, grafic, etc.;
- evaluează cuă not teгaă realiгat ă conformă Formularul evaluării tezei de
master de către conducătorul științific (Anexa 6);
- elaborează Avizul la teza de master în baza variantei finale a tezei
(Anexa 7).
Conduc torulă tiin ificăurm re teărealiгareaăstrict ăaăprogramului comun de
activitateă privindă elaborareaă teгeiă deă master,ă indicсnd,ă prină semn tur ,ă înă Plană
calendaristic realizarea/nerealizarea etapei respective de lucru asupra tezei. În
caгulă nerealiг riiă aă dou ă etapeă dină programulă stabilit,ă conduc torulă tiin ifică
ate ioneaг ădespreăacestăfaptă efulăcatedreiă iăini iaг ăoăconsulta ieăcuămasterandul.ă
Peă parcursulă realiг riiă teгeiă Plană calendaristică seă p streaг ă laă catedr ,ă apoiă s ă
anexeaг ălaăteгaădeămaster,ăadmis ăspreăsus inere.ă
Conduc torulă tiin ifică nuă admiteă laă sus inereaă prealabil ă masterandulă careă
nu a prezentat, din motive neîntemeiate,ăreгultateleăcercet riiăconformăprogramuluiă
stabilităchiară iăînăcaгulăpreгent riiăuneiălucr riăelaborate.
Conduc torulă ştiin ifică asist ă şiă sus ineă masterandulă peă parcursulă întregii
perioade de elaborare a tezei.
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Laă finaliгareaă elabor riiă teгei,ă seă vaă analiгaă critică con inutulă integruă ală
acesteia, se va completa Formularulăevalu riiăteгeiădeămasterădeăc treăconduc torulă
tiin ifică (Anexaă 6), se va întocmi un aviz de evaluare (Anexa 7), care vor fi
anexate la teza de master. În aviz conduc toruluiă tiin ifică poate indica,
argumentat, problemele ap ruteăpe parcursul elabor rii/realiг riiăteгeiădeămaster.ă
Masterandul trebuieăs ărespecteălegeaădreptului deăautorăşiăale altor drepturi
conexe ceă ină deă elaborarea lucr rii. În cazul, înă careă conduc torulă ştiin ifică vaă
depistaăplagieri,ăelăvaăreflectaăacestălucruăînăaviгulăs uăşiăvaăpropuneăneadmitereaă
teгeiălaăsus inere.
Conduc torulă tiin ificăareădreptulădeăaărecomandaăpentruăpublicareălucr rileă
valoroase, bazate pe munca de cercetare a masterandului sau realizate pe baza
materialuluiă originală experimentală ceă con ină recomand ri,ă propuneriă deă calitateă
teoreticeă iă practice.ă Seă voră luaă înă considera ieă publica iiă i/ sauă particip riă la
conferin eă tiin ifice.
V. Responsabilit i ale efuluiăcatedreiădeăspecialitate privind
organizareaăelabor riiă iăsus inerii tezelor de master
Şefulăcatedreiădeăprofilăareăurm toareleăresponsabilit i:
- analiza iă aprobareaă tematicilor tezelor de master, corelarea acestora cu
domeniulădeăformareăprofesional ;
- asigurareaămultidisciplinarit iiăşiărenovareaăperiodic ăaătemelorăpropuseă
pentru realizare;
- plasarea tematicii tezelor de master pe avizierul catederei de specialitate;
- monitorizarea procesului de elaborare a tezelor de master;
- organiгareaă edin elorădeăsus inereăprealabil ăaăteгelorădeămaster;
- avizarea temelor redactate a tezelor de master;
- examinareaă periodic ă aă Planuriloră calendaristiceă de realizare a tezelor
de master;
- admitereaă laă sus inereă aă teгeloră careă integrală corespundă cerin eloră
reglementare;
- analiгaă reгultateloră sus ineriiă teгelor de master,ă aă propuneriloră şiă
sugestiilor prezentate în raportul Comisiei pentru sus inereă aă teгeloră
de master;
- elaborareaă m suriloră deă îmbun t ireă continu ă aă calit iiă teгeloră
de master;
- asigurareaă metodic ă aă compartimentuluiă respectivă (elaborareaă
materialelor didactice, îndrumare, ghiduri etc.).
VI.

Responsabilit i ale decanuluiăşiăaăConsiliului facult iiăprivindă
organizareaăelabor riiă iăsus inerii tezelor de master

În responsabilit ileădecanuluiăfacult iiăşiăal Consiliuluiăfacult iiăintr :
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- aprobareaă tematiciiă teгeloră deă masteră iă aă conduc toriloră tiin ifici,ă înă
baza extraselor din procesele-verbale ale catedreloră iă preгentareaă
deciziei Departamentului de Management al Procesului de Instruire;
- asigurareaă plas riiă tematiciiă teгeloră deă master pe pagina WEB
aăuniversit ii;
- asigurareaă elabor riiă oraruluiă examenelor de master, inclusiv a orarului
sus ineriiăteгelor;
- controlulăcalit iiărealiг riiăteгelorădeămaster;
- analiza rapoartelor Comisiilor pentru sus inerea tezelor de master,
preгentareaă concluгiiloră laă edin eleă Consiliuluiă facult ii,ă elaborareaă
strategiilorădeăsporireăcontinu ăaăcalit iiăteгelorăde master;
- aprobarea spre publicare a tezelor de master inedite,ăcareăcon inăanaliгeă
profunde,ăelabor riămetodiceăinovative,ăsolu iiănoi;
- aprobareaă temeloră iă aă conduc toriloră tiin ificiă pentruă studen iimasteranzi restabili i/ transfera iădinăalteăinstitu ii;
- analiгaăasigur riiămetodiceălaăcompartimentulărespectivăşiăaprobareaăspreă
editare a materialelor didactice, îndrumarelor, ghidurilor, etc.
VII. Elementele de structur ă iăcon inutăaleătezeiădeămaster
Structurarea tezei de master seărefer ălaă redareaăcompartimentelorăgeneraleă
ale uneiăinverstiga iiă tiin ifice:
Pagina de titlu
Pagin ădeătitluăseăperfecteaг ăconformăAnexeiă3ăşiăvaăcon ine:
 denumireaă ministeruluiă iă aă institu ieiă deă înv mсntă (Ministerul
Educa iei ală Republiciiă Moldova,ă Universitateaă Pedagogic ă deă Stată
”IonăCreang ” din municipiul Chi in u);
 denumireaăfacult iiăşiăaăcatedreiăde specialitate;
 numeleăşiăprenumele masterandului;
 denumirea (tema, titlul) tezei de master;
 men iuneaă”Teг ădeămaster”;
 dateă despreă conduc torulă ştiin ifică (nume,ă prenume,ă titlulă ştiin ificodidactic;
 loculă(Chişin u)ăşiăanulăelabor riiăteгeiădeămaster.
Declaraţia pe propria răspundere
Deoarece teza master trebuieă s ă reflecteă integrală munca autorului,
masterndul va semna în original Declaraţia pe propria răspundere (Anexa 5), din
careăreгult ăc ăteгaăîiăapar ineăşiăsuntărespectateădrepturileădeăautor.
Cuprinsul (1-2 pagini)
În Cuprins suntă men ionateă toateă capitoleleă şiă paragrafeleă teгeiă de master,
indicându-se paginile la careă acesteaă potă fiă g siteă (Anexa 4). Cuprinsul se
întocme teăcuăaplicarea op iunilorăMicrosoftăWord-ului (Insert, References, Index
and Tables).
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Lista abrevierilor (op ional,ă1ăpagin )
Acronimele utilizate în text sunt listateă înă ordineă alfabetic ,ă al turiă deă
semnifica iaăini ialelorăşiătraducereaăînălimbaăromсn ă(dac ăesteăcaгul).
De exemplu:
ME – MinisterulăEduca iei;
LT – Liceul Teoretic;
EM – Educa iaămuгical ;
CC – Centrul comunitar;
CDA – Copiiăcuădisabilit iăauditive;
CE – Cultura emo ional .
Lista figurilor şi lista tabelelor (op ional,ă1ăpagin ).
Figurileă (imagini,ăgrafice)ă şi/sauătabelele prezentate în teza de master, care
nuăvaădep şiă30ășădinăvolumulăp r iiădeăbaг ,ăpotăfiăilustrateăimediatădup ăcuprins,ă
subă formaă unoră listeă (separată pentruă figuriă şiă tabele)ă careă con ină numeleă fiec ruiă
elementăşiănum rulăpaginiiălaăcareăseăafl ăacesta.
Introducere/ Preliminarii (2-3 pagini) nuă seă numeroteaг ă caă ună capitolă
separată iăinclude:ă
- argumentarea actualităţii temei de cercetate – descriereaă relevan eiă temeiă deă
cercetareă pentruă domeniulă înă careă seă sus ineă masteratul iă argumentarea din
punctădeăvedereă tiin ific;ă
- motivarea alegerii – rela iaă cuă domeniulă deă specialitateă iă recunoa tereaă
necesit iiă deă cercetareă aă temeiă dină punctă deă vedereă na ional,ă indicсndu-se
direc iileăneexplorateăsauăcareăsolicit ăinvestiga iiăsuplimentareă iăreconsider ri;
- definiția problemei esteă formulat ă într-oă fraг ‚ă careă reflect unele aspecte
neclare, discutabile,ă avсndă anumiteă ipoteгeă iă cere rezolvare prin calcule sau
prinăra ionamente;
- scopul și obiectivele cercetării – seăelaboreaг ăînăfunc ieădeăproblemaăcercet rii;
- inovația cercetării/valoarea teoretică și practică – men ionareaăelementelor noi
într-un sistem, într-oă practic ,ă într-o activitate etc. cu scop de îmbun t ire,
perfec ion re sauăra ionaliг re;
- metode și tehnici de cercetare, de prelucrare a rezultatelor, aplicate înă func ieă
de domeniulă iăorientare a studiilor de masterat (de cercetare, profesionalizare);
- descrierea subiecților (lot,ăe antion,ăcaгuri) înăfunc ieăde domeniul de cercetare
iăorientare a studiilor de masterat;
- prezentarea structurii şi volumului lucrării – indicarea compartimentelor,
num ruluiădeăanexe iătabele, incluse în lucrare.
Se recomand ăcaăînăIntroducere s ănuăfieăutiliгateăabrevieri,ăsauăacesteaă s ă
fie plasateăimediatădup ăcuvсntăsauăgrupulădeăcuvinte,ăîntreăparanteгe,ăatunciăcсndă
seăutiliгeaг ăpentru primaădat .
Notă: Având în vedere naturaăpreg tiriiăpedagogiceăa absolven ilor,ăteza de
masterăpoateăincludeă iăformularea ipotezei/ipotezelor pentru a demonstra abilitatea
acestora deă aă surprindeă iă prevedeaă calitativă sauă cantitativă proiectareaă unoră
secven eăeduca ionaleăsauăaăunorăprogrameădeăinterven ieăcuăcaracterăeduca ional.
14

Obiectivele şiăipotezele trebuieăs ăderiveălogicădinăanaliгaăcritic ăaăliteraturiiă
deă specialitate,ă respectivă s ă fieă integrateă înă elementeă deă noutateă teoretic ă şi/sauă
metodologic ăreliefateădeăaceasta.
Conţinutul de bază al tezei (cca 60-80 pagini).
Con inutulă deă baг ă ală teгeiă deă master este expus în 2-3 capitole (teoretic,
analitic, formativ), fiecare având câte 2-3 paragrafe iăoăsec iuneădeăconcluzii care
s ăsintetiгeгeăinforma iileăşi/sauăreгultateleăpreгentateăînăcadrulăaceluiăcapitol.
Fundamentarea teoretic trebuieă s ă demonstreгeă faptulă c ă autorulă cunoaşteă
în profunгimeăteoriileăexistenteăînădomeniulăstudiat,ăc ăesteălaăcurentăcuăceleămaiă
noiăcontribu iiăînădomeniuăşiăc ăacesteaărepreгint ăpunctulădeăstartăînăorganiгarea,ă
desf şurareaăşiăsemnificareaăpropriilorăcontribu ii.
Demersurile aplicative incluse în partea practic ă a lucr rii, trebuieă s ă
fieă argumentateă prină fundamentareaă teoretic ă şiă analiгaă critic ă aă literaturiiă
de specialitate.
Demersul experimental al lucrării include:
- design-ulăcercet riiă(experimental, nonexperimental etc.);
- scopulă iăobiectiveleăcercet rii;
- ipoteza/ ipotezele cercet rii (op ional): modelulă ipotetică ală investiga iei‚ă
se formuleaг înă fraгeă testabileă empiric‚ă reflect ă rela iiă dintreă cauг ă şiă
efect,ă reflect ă cunoaştereaă problemeiă laă nivelă teoretică şiă raportul cu
propriileă observa ii. Ipoteza se formuleaг în tezele care au scopul
realiг riiăunei test riăempiriceăaăproblemeiăde cercetare;
- variabilele (op ional);
- locul,ăperioadaă i etapeleăcercet rii;
- descrierea e antionului;
- descrierea instrumentelor iăprocedurii de aplicare a acestora.
Esteă necesară deă aă indicaă statutulă instrumenteloră deă investiga ieă
utilizate (originale, preluate,ă traduseă şiă adaptate,ă validateă peă e antionă
autohton etc.);
- metodeleă deă analiг ă aă dateloră ob inuteă (exemplu: cantitative, calitative,
mixte) precumă iăinstrumenteleăaferenteătrebuieăs ăcorespund ădesignului,ă
obiectiveloră iăipoteгelorăcercet rii.ă
Elementele componente ale demersului experimental vor fi descrise explicit
iădetaliat, respectсndăetapeleă iăac iunileăproiectate.
Experimentulăvaărespectaărealiгareaăobiectivelorăcercet riiăproiectateăpentruă
etapa constatare.ăLaăaceast ăetap ăseăvorădescrieăreгultateleăob inuteădup ăaplicarea
instrumentelorădeăcercetareă(preluateădeălaăautoriăsauăelaborateăpentruănecesit ileă
particulare)ă iăseăvorăinterpretaăînăconcluzii, sintetizându-se un sistem de probleme
identificate.
Pentru etapa experimentului de formare seăvaăelaboraă iădescrieădetaliatădoară
Programul de intervenție/ de formare... sau Modelul pedagogic ... etc.
(exemplu: Modelul pedagogic de formare a competenței asertive ale cadrelor
didactice). Implementareaă iăvalidarea experimental a programului de formare se
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va realiza înă func ieă deă condi iaă individual ă aă masterandului la decizia
conduc toruluiă tiin ific.
Rezultatele experimentale trebuieă preгentateă şiă interpretateă astfel încît
s ă permit ă formularea concluziilor cu referire la validitatea sau invaliditatea
ipotezei. Totodat ,ă seă eviden iaг ă înă ceă m sur ă dateleă ob inuteă seă potrivescă
cu datele stipulate în literature de specialitate iă seă specific ă aspecteleă innovative
aleăcercet rii.
Cercetarea experimental în cadrul studiilor de masterat se va finaliza cu un
sistemă deă concluгiiă laă fiecareă capitolă iă concluгiiă generale.ă Reгultateleă
experimentuluiăvorăincludeă i anumite sugestii metodologice.
Concluziile (2-3 pagini)ă voră reflectaă succint,ă argumentată iă clară reгultateleă
cercet riiă cuă privireă laă aspecteleă teoreticeă analiгateă iă modalit ileă deă reliгareă
a obiectivelor/ sarcinilir expuse în Introducere.ă Aceast ă parte aă lucr riiă trebuie
s ă reflecteă opiniaă personal ă aă masteranduluiă privindă reгultateleă ob inuteă înă
lucrare,ă s indice implica iileă practiceă aleă demersuluiă deă cercetare,ă limiteă iă
constrângeri, precumă şiă sugestii privind direc iiă viitoareă deă cercetareă aferente
problematicii abordate.
Notă: Concluгiileănuăseănoteaг ăcaăun capitol aparte.
Bibliografia4 (cca 40-50 titluri) indic ă volumulă şiă calitateaă document riiă
teoretice a masterandului. Înă listaă bibliografic ă voră fiă inserateă doară lucr rileă
consultate,ă indiferentă deă naturaă loră primar .ă Nuă seă permiteă indicareaă titlurilor
care nu au fost consultate. De asemenea, toate sursele citate înă textulă lucr riiă
trebuie s ă seă reg seasc ă în lista bibliografiei. Bibliografia seă întocme teă înă
conformitate cuăStandardeleăNa ionaleăcuăprivireălaăbiblioteconomie,ăinformareă iă
documentare (Anexa 13).
Se va utiliza un singur stil de citare bibliografica, cel al APA. Bibliografia
poateă includeă şiă alte titluri decât celeă laă careă seă faceă referireă înă textulă lucr rii,ă
dar toate sursele menţionate pe parcursul lucrării trebuie să fie cuprinse în
lista bibliografică.
Referin eleă bibliograficeă reflect ă oă documentareă exhaustiv ; asigur ă
ghidareaă spreă surseă careă potă oferiă informa iiă şiă dateă ştiin ificeă suplimentareă celoră
prezentate în lucrare; asigur ăprotec ieăîmpotrivaăînvinuirilorădeăcopiatăsauăplagiat.ă
În bibliografie, manualele, monografiile etc. se includ în ordinea alfabetic ăaă
numelui autorului, indicându-seă numeleă autorului,ă denumireaă lucr rii,ă loculă
edit rii,ăeditura,ăanulăedituriiăşiănum rulădeăpagini (Anexa 13).
Articoleleădinăedi iiăperiodiceăseăinclud,ălaăfelăînăordineaăalfabetic ăaănumeluiă
autorului, indicându-se numeleă autorului,ă denumireaă lucr rii,ă denumireaă edi ieiă
periodice,ăanulăşiănum rulăapari iei,ănum rulăpaginii.
Înăcaгulăreferin elorăbibliograficeădeăpeăInternet,ăseăindic ăadresaădeăInternetă
complet ă cuă preciгareă întreă paranteгeă aă dateiă acces riiă adreseiă respective, de
Bibliografia este elaborată conform Standardul SM ISO 69 :
Informare și documentare. Reguli pentru
prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare Standardul esteăaprobatăprinăHot rсreaă
InstitutuluiăNa ionalădeăStandardiгareă iăMetrologieăRMănr.ă871-STădină05.04.2012ă iăpusăînăaplicareădină30ăaprilieă
2012.

4
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exemplu: ww.entrepreneur.com – Annual Franchisee 500. EntrepreneurMagazine's
21 st. (accesat 20.08.2009).
Note de subsol – înăsitua iaăînăcareăseăciteaг ă(ex.ădefini ii,ăpuncteădeăvedere,ă
clasific ri,ăetc),ăseămen ioneaг ăcifreăsauăseădoreşte explicarea unor termeni, se pot
introduce note de subsol pentru a se indica sursa. Acesteaă seă numeroteaг ă unitară
pentruătoat ălucrareaăşiăvorărespectaăurm toareleăreguliădeăcitare:ă
a) înăcaгulăcit riiădinăarticole,ăc r iăetc.ăcuăunăsingurăautor:ă
Exemplu: Danielă Golemană defineşteă inteligen aă emo ional ă dreptă “capacitateaă
deăaăfiăînăstareăs ăseămotiveгe.....”5.
b) înăcaгulăcit riiădinăarticole,ăc r iăetc.ăcuămaiămul iăautori:ă
Exemplu: Inteligen aă emo ional ă esteă definit ă dreptă “capacitateaă deă aă percepeă
emo iile...ăemo ionaleăşiăintelectuale”6.
c) înăcaгulăcit riiămaiămultorălucr ri:
Exemplu: Înă1997,ăînăurmaăreviгuiriiămodeluluiăini ial,ăauăfostăidentificateăpatruă
domeniiăaleăinteligen eiăemo ionale7.
d) înăcaгulăcit riiăunorădocumenteăaleăunorăorganiгa ii,ăinstitu ii, etc.
Exemplu: Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene8,ăremarc măc ă
responsabilitateaăsocial ăesteăabordat ,ădeăasemenea,ăînăcorela ieăcuă
deгvoltareaădurabil .ă
Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) – se face prin
indicareaăprenumeluiăşiăaănumeluiăacestoraă(ex.ăOvidiuăNicolescu,ăPhilipăKottler);
Notă: Bibliografiaănuăseănoteaг ăcaă iăcapitol.
Anexe – con inămateriale care pot completa ideile din teza de master (figuri,
grafice,ă tabele,ă ins rcin riă etc.). Anexele nu se includă înă volumulă lucr rii,ă suntă
expuseăînăordineaăînăcareăsuntăf cuteăreferin e înătextulădeăbaг .ăLaăfiecareăAnex
seăindic ătitluăşiăsursaădeăundeăaăfostăpreluatădocumentulărespectiv.
Laăsec iuneaăanexe pot fi incluse:
- proiecteă deă lec ie/ă activitateă careă s ă detalieze demersurile de predare–
înv are-valuareăcuprinseăînăprogramulădeăinterven ie;
- documenteă reglatoriiă pentruă activitateaă practic ă evocat ă înă parteaă
aplicativ ăa tezei (regulamente, decizii oficiale etc.);
- formulareădeăchestionare,ăfişeădeălucru, grile de evaluare;
- protocoale de testare, chestionare oferite ca exemplu;
- produseăaleăactivit iiăcopiilor,ăcuătitluădeăexemplu;
- fotografiiă careă s ă demonstreгeă diferiteleă aspecteă aleă demersuriloră
aplicative întreprinse.
La Anexe nu se includ documente careă nuă auă leg tur ă direct cu studiile
descriseăînăteг .

5

Goleman (2001), p. 50.
Stancu, Popescu (2003), p. 14.
7
Mayer, Salovey (1997), p.11; Caruso (2000), pp. 401- 402.
8
EU (2001), p. 24.
6
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Volumul tezei de master
Volumul tezei de master constituie cca 70-90 paginiă f r ă luareaă înă
considera ieă aă anexelor,ă eleă fiindă plasateă laă sfсr itulă lucr rii.ă Astfelă seă respect ă
urm toareleă cerin eă fa ă deă repartiгareaă num ruluiă deă paginiă peă compartimenteă aă
tezei de master:
 Pagina de titlu ........................................................ 1 pagin
 Declara iaăpeăpropriaăr spundere ........................... 1 pagin
 Listaăabrevieriloră(op ional) ................................... 1 pagin
 Listaăfigurilorăşiălistaătabeleloră(op ional) .............. 1 pagin
 Cuprins .................................................................. 1 pagin
 Introducere ......................................................... 3-4 pagini
 Capitolul I. ....................................................... 18-23 pagini
 Capitolul II. ...................................................... 18-23 pagini
 Capitolul III....................................................... 18-23 pagini
 Încheiere/Concluzii .............................................. 2-3 pagini
 Total, pagini ............................................. (cca 65-85 pagini)
 Bibliografia................................................ pîn ălaă4-5 pagini
 Anexe.
Laăelaborareaăstructuriiălucr riiăseăvaăurm ri, caăsegmentareaăpeăcapitoleăşiă
subcapitoleăs ănuăfieăpreaăexcesiv ăpeăde-oăparte,ăiarăpeădeăalt ăparte, ca volumul
capitolelorăs ănuăfieăsupradimensionat.ă
IX. Cerin eăfa ădeăredactarea tezei de master
9.1. Procesarea lucr rii
Teгaă seă editeaг ă pe calculator prin intermediul redactorului de texte
MicrosoftăWord,ăafişareaălaătipară efectuсndu-se pe hârtie standard A4 (210x297),
peăoăsingur ăpagin ăaăfoii.
Textul se culege folosindu-se fontul Times New Roman, cu dimensiunea
de 12 pt.,ăspa iuădintreărсnduriă– 1,5 intervale, aliniat – 15 mm., nivelându-seădup ă
ambele câmpuri laterale: în stânga - 30 mm, în dreapta – 20 mm, sus – 25 mm,
jos – 25 mm.
Paginarea, careă începeă cuă paginaă deă titluă (dară peă careă nuă seă puneă num rulă
paginii)ăşiăseătermin ăcuăultimaăpaginaă(f r ăaăadmiteălipsaăacestoraăsauărepetareaă
lor) seăindic ăînăparteaădeăjos,ădreapta,ădimensiuneaăfiindădeă10ăpt.
Titlul capitolelor sunt culese cu litere majuscule (bold, centrat), a
paragrafelor – cuă litereă mici,ă înă afar ă deă primaă liter ă (bold,ă centrat).ă Dup ă
denumirea capitolului sau a paragrafului nu se pune punct. Capitolele iă
paragrafele seănumeroteaг ăcu cifre arabe.
Fiecare capitol începeă dină pagin ă nou ,ă paragrafeleă urmeaг ă succesiv.ă
Titlurileănuăseăsubliniaг .

18

Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame, figuri, grafice, etc.) se
numeroteaг ,ă indicсnduseă num rulă capitoluluiă şiă num rulă deă ordineă aă acestuia.ă
De exemplu: Tabelulă1.2ă(adic ,ătabelulădoiădinăcapitolulăîntâi) (Anexa 14).
Denumirea tabelului se indic ăînăparteaădreapt ădeăsus, iar a figurii – centrat
jos.ă Înă modă obligatoriuă esteă necesară deă indicată unit ileă deă m sur
(Figura 1. Denumire).
Formulele/ecua iileă voră fiă centrate,ă iară numerotareaă acestoraă seă vaă plasaă laă
sfсrşitulă rсndului.ă Explica iaă simboluriloră utiliгateă seă preгint ă subă formul ă înă
ordineaă înă careă eleă urmeaг .ă Modeleă deă preгentareă şiă numerotareă aă tabelelor,
figurilorăşiăformulelorăsuntăpreгentate în Anexa 14.
Tabeleleăşiăfigurileădinăanexeăseănumeroteaг ăluând înăconsiderareănum rulă
anexei, de exemplu, Tabelul A 1.2 (tabelul 2 din Anexa 1). Tabelulăceăocup ămaiă
multădeă2/3ădinăpagin ăseăplaseaг ălaăAnexe.
Dac ătabelulănuăpoateăfiăplasatăpeăoăsingur ăpagin ,ăcontinuareaăacesteiaăvaă
începeăcuăindicareaă„Continuareătabelulă2.1”.ăDenumireaăcoloanelorăîn cazul dat nu
seărepet ,ăindicându-seădoarănum rulăacestora.
Înămodăobligatoriu,ăseăutiliгeaг ăliterele cu diacritice specifice limbii române
( ,ăâ,ăî,ăş,ă ăşiămajusculeleălor).
Înainteă deă semneleă deă punctua ieă (virgul ,ă punct,ă punctă iă virgul ,ă dou ă
puncte,ă semnulă exclam rii,ă semnulă interog rii)ă nuă seă las ă spa iu.ă Dup ă semneleă
de punctua ieă seă las ă întotdeaunaă spa iu.ă Dup ă deschidereaă iă respectivă înainteă
deă închidereaă uneiă paranteгeă (indiferentă dac ă esteă patrat ă sauă rotund )ă nuă seă
las ăspa iu.
Nuăsuntăacceptateăprescurt riăaleăcuvintelor.
Imprimarea tezei pe hârtieă trebuieă s ă fieă calitativ .ă Literele,ă semnele,ă
formulele,ăfigurileătrebuieăs ăaib ăaceeaşiăintensitateăpeăparcursulărândului, paginii,
lucr riiăîn ansamblu, iar indicii formulelorătrebuieăs ăfieăliгibili.
Teгaă seă leag ă prină copertareă (copert ă cartonat / spiralat )ă înă dou ă (2)ă
exemplare.
Notă: Înătextătrebuieăs ăexisteăreferin ălaătoateătabelele,ăfigurileădinălucrare,ă
precumă şiă laă surseleă bibliograficeă (careă seă specific ă înă paranteг ă p trat ă prină
num rulădeăordineădinălistaăbibliografic ).
9.2. Reguli de citare
Bibliografiaăcon ineădetaliiăaleăreferin elorăbibliograficeăcitateăînătextă(c r i,ă
reviste,ăpaginiădeăInternet)ă iătrebuieăalc tuit ăînăa aăfel,ăîncсtăs ăpermit ăg sireaă iă
consultarea acestora.
Numerotarea listei bibliografice se face cu cifre arabe în ordinea alfabetic .ă
Maiă întîiă seă ordoneaг ă referin eleă cuă caractereă latineă (romсne tiă iă str ine),ă apoiă
celeă cuăcaractereă chirilice.ăSemneleă deă puctua ieă iăspa iileă suntăimportanteă într-o
list ăbibliografic ă iătrebuieăurmate întocmai.
Num rulă corespunг toră referin eiă înă textă trebuieă specificată cuă cifreă arabeă
înă paranteгeă patrateă careă coincidă cuă num rulă deă ordineă aă referin eiă respectiveă înă
listaă bibliografiei.ă Dac ă seă faceă trimitereă laă uneleă paragrafeă sauă pagini din
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lucrare,ăacesteaăseăindic ădup ăvirgul (exemplu: [12, p. 23, 32-35]). Trimiterile pot
fi facute în paranteze rotunde, scriindu-seă numeleă autorului,ă anulă edu ieiă lucr rii,ă
sau la subsol.
Num rulă corespunг toră referin eiă trebuieă specificat chiar dac ă seă
men ioneaг numele autorului (exemplu: Popescu [15] argumentează ...).
Num rulă corespunг toră uneiă referin eă bibliograficeă trebuieă specificată deă
fiecareădat ăcсndăreferin aăesteăcitat ăînătext.ă
Dac ăpentruăunăanumitătextăseăciteaг ăreferin eămultipleăconsecutive,ăatunci
seăfolose teăcratimaăpentruăaăfaceăleg turaăîntreăprimulă iăultimulănum r.ăPentruăaă
separaănumereădeăreferin eămultipleăcareănuăsuntăconsecutiveă seăfolose teăvirgula,
f r ăspa iuădup ăvirgul (exemplu: [2-5,7,10]).
Loculă num ruluiă referin eiă esteă lсng ă textulă c ruiaă îiă apar ine.ă Caă iă regul ă
general ,ănum rulăreferin eiătrebuieăplasatădup ăvirgul ăsauăpunct.
Preluareaă identic ă aă uneiă fraгeă sauă paragrafă vaă fiă citat ă prină indicareaă
inclusivăaăpaginiiădinăsursaăutiliгat , dar i prin ghilimele i forma italica a literelor.
Doar în cazul în care sunt mai mult de trei autori, în text se va scrie numele
primilor trei, iar ceilalti autori se vor insera sub eticheta et al. sau ș.a. În lista
bibliografica se vor scrie numele tuturor autorilor sursei citate.
Atunci când sursa citata este indirect , adic preluat de la un alt autor, se va
scrie numele i ini iala prenumelui autorului i anul publica iei, cu indicarea în
parantez a autorului i anului apari iei sursei indirecte din care s-a citat.
 Apud - înseamn ă”citare dup ”ăsauă”dup ăcumăapareăla”ă iăseăutiliгeaг ăpentruă
citatele preluate. Indic ă ună citată preluată nuă dină sursaă original ă ciă dintr-oă alt ă
lucrareăcareăoăciteaг .ăLaăînceputulăcit riiăseăvaămen ionaătermenulă„Apud”,ăcu
indicarea sursei de împrumut.
Exemplu: Wolfgang Ioharn, Tabienes Zur, 1812, p.439, apud. Blaga Lucian.
Experimentulă matematic.ă Edituraă Humanitas,ă Bucure ti:ă 1998,
p. 188.
Dac ălucrareaăsauăautorulădinăcareăs-aăcitatăoădat ăseărepet ădeămaiămulteăori,ă
seă vaă utiliгaă pentruă simplificareaă trimiteriloră şiă evitareaă repet riloră inutileă
urm toareleăindicative:ă
 Ibidem (Ibid.) – înseamn ă „Înăaceea iălucrare”ăsauă„totăacolo”.ăÎnăsuccesiunea
imediat ăaăcictatelor,ătextulăcit riiărepetateăseăomiteăfiindăînlocuităprinătermenulă
latin Ibidem, prescurtat Ibid. sau Ib.ăAceastaăpermiteăaăevitaărepetareaăuneiaă iă
aceleia iă surse.ă Înă citareaă repetat ă aă uneiă alteă paginiă dină aceea iă surs ,ă laă
cuvсntulă„Ibidem”ăseăadaug ănum rulăpaginii, în citarea repetat ăaăvolumului,ălaă
„Ibidem”ăseăadaug ănum rulăvolumului.
1
Exemplu: Cojocaru-Borozan M. Tehnologiaă deгvolt riiă culturiiă emo ionale.
Ch.:ăS.ăn.,ă2012.ăTipogr.ăUPSă„IonăCreang ”. p. 150.
2
Ibidem, p. 123.
 Idem (Id.) – înseamn ă „Acela i”ă (despreă autor).ă Înă succesiuneaă imediat ă aă
cit riloră laă diferiteă lucr riă aleă unuiaă iă aceluia iă autoră seă utiliгeaг ă termenulă
Idem. sau Id. Scris cu litere cursive.
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1

Exemplu: Cojocaru-Borozan M. Teoriaăculturiiăemo ionale.ăStudiuămonografică
asupra cadrelor didactice. Ch.: S. n., 2010. Tipogr. UPS
„Ion Creang ”.ăp.ă120.
2

Idem, Tehnologiaă deгvolt riiă culturiiă emo ionale.ă Ch.:ă S.n., 2012.
Tipogr.ăUPSă„IonăCreang ”.ăp.ă113.

 Op. cit. – înseamn ă „Înă lucrareaă citat ” seă utiliгeaг ă înă loculă titluluiă aceleaşiă
lucr riă aă unuiă autoră cсndă întreă dou ă trimiteriă laă acelaşiă autoră intervină unaă sauă
maiămulteătrimiteriălaăal iăautoriăşiălucr ri.
1

Exemplu: Cojocaru-Borozan M. Tehnologia deгvolt riiă culturiiă emo ionale.ă
Ch.:ăS.ăn.,ă2012.ăTipogr.ăUPSă„IonăCreang ”. p. 150.
2

Jderu,ă G.ă Introducereă înă sociologiaă emo iilor.ă Iaşi:ă Plirom,ă
2012. p. 65.
3

Cojocaru-Borozan M., op. cit, p. 143.

Dac ădou ăsauămaiămulteălucr riăscriseădeăacelaşiăautorăs-auăcitatădejaăoădat ,ă
laăurm toareleăcit riănuăseăvaămaiăputeaăutiliгaăop.cit., ci se va proceda la redarea
doar a unei părţi din titlul lucrărilor citate.
1
Exemplu: Cojocaru-Borozan M. Tehnologiaă deгvolt riiă culturiiă emo ionale. Ch.:
S. n., 2012.ăTipogr.ăUPSă„IonăCreang ”. p. 150.
2
Baciu T.ă Autoreglareaă st riloră emo ionale: suport de curs Ch.: S. n.,
2012ăTipogr.ăUPSă„IonăCreang ”. p. 52.
3
Cojocaru-Borozan M. Teoriaă culturiiă emo ionale.ă Studiuă monografică
asupra cadrelor didactice. Ch.: S. n., 2010. Tipogr.ă UPSă „Ionă
Creang ”.ăp.ă120.
4
Baciu T. Bazele psihoterapiei: suport de curs. Ch.: S. n., 2010. Tipogr.
UPSă„IonăCreang ”. p. 45.
5
Cojocaru-Borozan M. Tehnologia..., p. 142.
6

Baciu T. Autoreglarea..., p. 40.

 Loc. cit. – înseanm ă„înăloculăcitat”.ăSeăfolose teăpentruătrimitereaălaăunăpasaj,ă
paragraf deja citat în lucrare.
1
Exemplu: Baciu T. Bazele psihoterapiei: suport de curs. Ch.: S. n., 2010.
Tipogr.ăUPSă„IonăCreang ”.ăp.ă45.
2
Baciu T., loc. cit., p. 45.
Pentru sursele preluate de pe Internet, vor fi notate adresele de pagina WEB.
Înăbibliografiaăfinal ,ăacesteaătrebuieăsaăseăregaseascaălaăsfîrşitulălistei.ă
Exemplu: Management of educational research: A trainig manual [CDROM]. Roma: FAO, 1999.ă Cerin eă deă sistem:ă Windowsă 95/98/ă
NT; 32 MB RAM; 11 MB hard disk space.

 Monografii: Hсrn uăS,ăOhrimencoăS,ăCernei G. Tehnologiileăinforma ionaleăşiă
problemeleă globaleă aleă deгvolt riiă societ ii [on-line].ă Chişin uă
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(MD), 2002. [vizitat 20 mai 2014]. Accesibil pe Internet: <URL:
http: // www. ase.md./ Inside/PersonalPagesRomCom.phtml>

 Baze de date: FAOSTAT.ăBaг ădeădate.ăGeneratorăFAO.ă[on-line].ăCerin eădeă
sistem: Pentium PC; 32 MB RAM; 100 MB disk space; 486
PC; 16 MB RAM; 50 MB disk space, MS-Windows 95/NT;
[citat 11 decembrie 2014]; Disponibil pe Internet: <URL:
http://apps.fao.org/default.htm>

 Contribuţii: Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB [on-line]. 2002,
Nr. 3 [citat 10 mai, 214]. Accesibil pe Internet: <URL:
http://www.bcub.ro/articoledr.htm>
 Seriale: UNIBIB [on-line]. Ed. la 2 luni. Bucureşti, 2002, Nr. 3, [accesat 22
mai
2014].
Disponibil
şiă
accesibil:ă
<URL:
http:
www.bcub.ro/unibib.htm>
9.3. Publica iileăWebă i alte surse electronice

- Include softwareă iă surseă Internetă precumă paginiă web,ă revisteă înă formată
electronică iăbaгeădeădate.
- Formaă deă baг ă aă cita iiloră urm re teă principiileă listateă pentruă surseleă tip riteă
(carte, articol).
- În cazul surselor care se pot modifica este important a specifica data la care
informa iaă aă fostă citat .ă Acestă aspectă seă aplic ă pentruă paginileă webă careă potă
disp reaăsauăcareăpermităefectuareaădeămodific ri.
- Citareaăuneiărevisteăelectroniceăurm re teăproceduraădeăcitareăaăarticoleloră(ex.:
Format:ă Autor(i)ă (punctă dup ă ultimulă autoră iă ună spa iu).ă Titlulă articoluluiă
(punctăurmatădeăunăspa iu)ăTitlulăabreviatăalărevisteiă(unăspa iu)ă[serial online]
Anulă public riiă (ună spa iu)ă [înă paranteгeă p trateă dataă cit rii]ă (punctă iă virgul ă
urmat de unăspa iu)ăNum rulăvolumuluiă(far spa iu)ăNum rulăpublica ieiă(dou ă
puncte)ă Num rulă paginiloră sauă num rulă deă ecraneă înă paranteгeă p trateă (punctă
urmatădeăunăspa iu)ăAdresaă(Availableăfrom)ă(dou ăpuncteăurmateădeăunăspa iu)ă
URLă(dou ăpuncteăurmateădeăunăspa iu):ăadresaăsubliniat ).
- Citare articol publicatăînărevistaăelectronic .ăExemplu:
- К
а ă . .,ă
аă А. .ă За
аă
х ч
ă а
.ă
М
а, 2012. [accesat 3 decembrie 2014]. Disponibil pe Internet:
<http://www.nevromed.ru/consultation/psychology/papers_nps/patpsi/glava_3_
zaderjki_psihichekogo>.
Pagina Web:
În cazul în care autorul (autorii) nu este precizat, titlul va deveni primul element
alăreferin ei. De exemplu:ăFormat:ăAutor(i)ă(punctădup ăultimulăautorăurmatădeăună
spa iu).ă Titlulă articoluluiă (punctăurmată deă unăspa iu)ă [Online]ă (punctă urmată deă ună
spa iu)ă Anulă public riiă (ună spa iu)ă Anulă public riiă [anulă lunaă (abreviat )ă гiua]ă
(punctă iă virgul )ă Num rul de ecrane în paranteze patrate sau num rulă paginiloră
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(punctă urmată deă ună spa iu)ă Availableă fromă (dou ă puncte,ă puncteă urmateă deă ună
spa iu)ăURL:ă(FAR ăspa iu)ăadresaăsubliniat ).
Citare pagina Web:
 Colegiul Medicilor din România [online]. [accesat 25 mai 2014]; Available
from: URL: http://www.cmr.ro
 Marcussen B. Sinusitis: It goes with the season [online]. Virtual Hospital.
September 2003 [accesat 28 mai 2014]; [about 2 screens]. Available from:
URL: http://www.vh.org/adult/patient/familymedicine/prose/sinusits.html]
9.4. Reguliădeăstilistic
Teza de master constituieăunătextăştiin ific,ăcareănecesit ăordonareaăcoerent ,ă
logic ăşiăsuccint ăaăideilor.
Nu sunt permise gre eli ortografice, gramaticale, stilistice.
Înă elaborareaă teгeiă autorulă vaă ineă contă deă urm toareleă cerin eă aleă
stiluluiă tiin ific:
1. Textulă lucr riiă vaă con ineă neologisme,ă lexică ştiin ifică generală şiă lexic
terminologic propriu domeniului de cercetare. Sinonimele, cuvintele
polisemanticeă şiă celeă cuă sensă figurată auă oă utiliгareă redus ă înă lucr riă deă
acest gen.
2. Pot fi folosite substantive formate de la verbe (alegerea, aranjarea,
clasificarea etc.);ă verbeă reflexiveă laă diateгaă pasiv ă cuă sensă impersonal:ă
s-a elaborat, s-a cercetat etc.;
3. Este obligatoriu pluralul modestiei: folosirea verbelor la persoana I plural
(neînso ită deă noi):ă investiga iaă noastră preгint ă …; înă urmaă cercet riiă
am stabilit…ă
4. Seă folosescă construc iiă sintacticeă complexe.ă Înă sintaxaă stiluluiă ştiin ifică
propoгi iaăsimpl ăesteărar .
5. Toate abrevierile utilizate în text sunt explicate în lista de abrevieri.
Deăoăbun ăredactareădepindeăînăfinalăîn elegereaădeăc treăcititorăaăinforma ieiă
ştiin ifice. Ideileă trebuieă s ă fieă preгentateă într-oă succesiuneă fireasc .ă Structuraă
ideilorătrebuieăs ăurmeгeăprincipiileălogice.ăLucrulăacestaăesteău orădeăverificatăprină
parcurgereaă cuprinsuluiă aă uneiă lucr ri,ă deă aceea titlurile capitolelor, paragrafelor
trebuieăs ăreflecte aspecteăconcreteăaleăobiectuluiădeăstudiuăşiănuăgeneralit i.
Abordareaătextuluiătrebuieăs ăfieămetodic , ordonat .ăStilulăredact riiătrebuieă
s ă urm reasc ă exactitateă înă exprimare. Claritatea textului presupune: evitarea
fraгelorălungi,ăconfuгe,ăaăcuvintelorăşiăexpresiilorăimprecise; fraze scurte, un limbaj
ştiin ificăclarăşiăconcis; respectarea normelor morfologice9, care ofer ăparadigmaă
complet ă aă p r iloră deă vorbire,ă adic ă declinareaă şiă conjugarea; evitareaă utiliг riiă
excesiveăaăcuvintelorăstr ineă(anglicismelor),ăînăspecialăatunciăcсnd exist ăcuvinteă
sauăexpresiiăechivalenteăînălimbaăromсn .
Redactareaăesteăparteaăfinal ăaăprocesuluiădeăscriereăaăuneiălucr ri.
9

Co n s ul ta i: www.dexonline.ro
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9.5. Reguliădeăetic
Teza de master trebuieă s ă reflecteă integrală muncaă masterandului, de aceea
masterandul va semna Declara iaă peă propriaă r spundereă (Anexaă 6)ă privind
con inutulăteгeiădeămasterăşiăîşiăasum ăr spundereaăprivindărespectareaădreptuluiădeă
autor. Toate sursele bibliografice utiliгateăvorăfiămen ionateăînălistaăbibliografic ,ăîn
caz contrar, masterandul va fi învinuit de plagiat. Plagiatulă repreгint ă ună actă
contrar conduitei academice. Prin plagiată seă în elegeă utiliгareaă ideilor sau
cuvinteloră uneiă alteă persoane,ă f r ă men ionareaă sursei, utiliгareaă f r ă citareă aă
tabelelorăşiăfigurilor.
Plagierea tezei de master se sancţionează cu anularea examenului.
Înă vedereaă evit riiă învinuiriloră deă plagiere,ă masterandulă trebuieă s ă fac ă
referin eă laă surseleă citate.ă Exist ă dou ă modalit iă deă indicare a surselor citate
şiăanume:
 Laăsfсrşitulăcitatuluiăsauăfraгeiăcitateăseăindic ăînăparanteгeăp trateănum rulă
surseiă dină listaă bibliografic ă şiă paginaă deă laă careă s-a utilizat textul. De
exemplu: [12, p.3];
 În subsolul paginii (prină alegereaă op iunii:ă Insert/Reference/Footnote ) se
specific ăsursaăbibliografic ăcuăindicareaăpaginii.ă
X.ăProceduraădeăadmitereălaăsus inereaătezeiădeămaster
Proceduraădeăadmitereălaăsus inereaăfinal ăaăteгeiădeămasterăprevedeăetapaădeă
sus inereăprealabil .
Sus inereaă prealabil aă teгeiă deă masteră areă locă laă catedr ă deă specialitate în
preгen a conduc toruluiă tiin ifică iă altor cadre didactice de specialitate, cu cel
pu inăoălun ăînainteădeădataăindicat ăpentruăsus inereaăfinal .
În baza deciziilor catedrelor de specialitate, decanatulă facult ii, înainteaг ă
un demers Rectorului pentru emiterea ordinului de admitere a masteranzilor la
sus inereaăfinal .
Masteranzii care nu au sus inută prealabil teгa,ă nuă seă admită laă sus inereaă
final .
Teza de master, copertat ăînă2ăexemplare, seăpreгint ăla catedra de profil cu
10 zile înainteădeăsus inere final pentruăînregistrareă iăevaluareădeăc treăComisiaă
de sus inere a tezelor de master.
Teza de master trebuieăs ăfieăînso it ădeăPlanul calendaristic de realizare a
tezei de master (Anexa 2), Avizul conducătorului ştiinţific (Anexa 8)ă i Formularul
evaluării tezei de master de către conducătorul științific (Anexa 7), toate semnate
deăconduc torulăştiin ific.ă
Înă caгulă programeloră deă masterată organiгateă înă cotutel ,ă teгa se depune la
institu iaă înă careă aă fostă înmatriculată masterandulă iă voră fiă preгentateă formularele
evalu riiăteгeiădeămaster iăaviгeleăambilorăconduc tori.
La facultate Arte Plastice și Disign teza deă masteră realiгat ă integrală vaă fiă
preгentat ă pentruă examinareaă prealabil ă şiă admitereaă laă sus inereaă public ă cuă celă
pu inătreiăs pt mсniăînainteădeătermenulăindicatăpentruăsus inere.
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XI. Sus inereaătezeiădeămaster
Teгeleă admiseă spreă sus inereă suntă preгentateă înă fa aă Comisiiloră pentruă
sus inere a tezelor de master,ă componen aă c reiaă esteă aprobat ă prină ordinulă
RectoruluiăUniversit iiăPedagogiceădeăStat ”IonăCreang ”.ă
Orarulă sus ineriiă teгeloră seă aprob ă deă c treă rectorulă universit iiă cuă oă lun ă
înainteă deă dataă sus ineriiă iă seă d publicit iiă pe Avizierul catedrei/ facult iiă deă
profil şi/ sau pagina WEB a catedrei/ facult ii/ institu iei.
Sus inereaălucr riiăesteăpublic . Pentruăsus inereaăteгeiădeămasterăseăacord ă
pсn ă laă oă or ă academic /conven ional . Conduc torulă tiin ifică poateă înso iă
mastrerandul la preгentareaăteгeiădeămasterăînăfa aăComisiei.
La Facultate Arte Plastice și Disign masterandulă vaă sus ine public teza de
masterăînăcadrulăexpoгi iei i/sauălaăuniveritate.
Proceduraădeăsus inereăinclude: discursul masterandului la tema tezei (pсn ă
la 10 min),ă întreb riă c treă autor (discu ieă laă careă potă participaă ceiă preгen iă laă
sus inere),ă preгentareaă aviгuluiă iă apreciereaă conduc torului.ă Înă scopulă utiliг riiă
eficienteăaătimpuluiăreгervatăpreгent rii,ăseărecomand ăcaămasterandulăs ăelaboreгeă
un plan de expunereăaăraportului,ăcareăarăcon ineădateăprivind:
 temaăteгeiăşiăactualitateaăei;
 problema, scopulăşiăobiectivele;
 baгaăştiin ifico-metodologic ;
 reгultateleăcercet riiă(dateăconcrete);
 contribu iaăproprie;
 concluгiiă iărecomand ri.
Comunicareaă verbal ă cuă privire la teza de master poateă fiă înso it ă deă
ilustrarea celor mai importante aspecte pe slide-uri multimedia, postere etc.
Recomand riăpentruărealiгareaăpreгent riiămultimedia:ă
 preгentareaăvaăcon ineăîntreă8ăşiă12 slide-uri;
 1 slide cu titlu lucr rii,ănumele masterandului şiănumele cadrului didactic
conduc tor tiin ific;
 1-2 slide-uri cu text (actualitatea, problema, obiectul, scopul,ăe antionulă
de cercetare);
 3-6 slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul c roraă seă vaă preгentaă
realizarea obiectivelorăprinăcon inutulăteгei;
 1-2 slide-uri pentru concluzii iărecomnad ri;
Notă: Slide-urile nu vorăcon ineăpreaămultătextă(maximumă7ăliniiăaăcсteă7ăcuvinteă
fiecare), iar masterandul nu va citi informa iaădeăpeăslide, dar va comenta succint
informa iaă preгentat . Seă recomand ă utilizarea preponderent ă aă tabelelor,
figurilor, imaginilor.
XII. Evaluarea tezei de master
Teгaădeămasterăseăevalueaг ăcuănote,ăînăbaгaăscaleiădeănotareădeălaă10 la 1,
nota minim ă deă promovareă fiindă”5”.ăSeărecomand ă convertireaă noteiăînăscalaă deă
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notareă ECTS,ă conformă recomand riloră Ghiduluiă deă implementareă ală Sistemuluiă
Na ionalădeăCrediteădeăStudiu.
Evaluareaă teгeiă deă masteră esteă realiгat ă deă membrii Comisiei pentru
sus inereaă teгeloră deă masteră prin aplicarea unei fi eă deă evaluareă (Anexaă 8),
care cuprinde:
 evaluareaă calit iiă lucr riiă (realiгareaă studiului/calitateaă tiin ific ă aă
cercet riiăpropriu-гis ă);
 evaluarea discursului (con inutulăşiăformaăpreгent rii);
 evaluarea abilitat iiămasteranduluiădeăaăsus ineăunăinterviuăpeămargineaă
lucr rii.
Înăprocesulăevalu rii,ăteгeleădeămasterăvorăfiăapreciateădup ăanumiteăcriterii:
actualitateaă temei;ă calitateaă fundament riiă tiin ifice;ă realiгareaă obiectiveloră
cercet rii;ă calitatea/complexitatea metodologieiă cercet rii;ă relevan aă practic ă aă
studiuluiăefectuat;ăcalitateaăpreгent riiă(liгibilitate,ăgrafic ,ăelocin ăetc.);ăcoeren ă
înă succesiuneaă ideilor;ă corectitudineaă exprim riiă tiin ifice; utilizarea mijloacelor
informa ionaleă iădeăcomunicareăetc.ă(Anexa 8):
Notaă final ă aă lucr riiă preгentate/ sus inuteă seă vaă calculaă prină aplicareaă
coeficien ilorădup ăurm toareaăformul :
NF = (0,4*NP) + (0,6*NC)
unde:
NF – notaăfinal ;
NP – notaădat ădeăconduc toră tiin ifică(Formularul evaluării tezei de master
de către conducătorul științific, (Anexa 5);
NC – notaădat ădeăComisieăpentruăsus inerea tezelor de master.
Nota Comisiei pentru susținerea tezelor de master repreгint ă mediaă
aritmetic ă aă noteloră membriloră Comisiei,ă iar zecimile din media aritmetic ă seă
vor rotunji.
Nota membrilor Comisiei se va constitui din 30% pentruăcalitateaă tiin ific ,ă
15% pentruă modulă deă preгentareă iă 15% pentru abilitatea masterandului de a
sus ineăunăinterviuăpeămargineaălucr rii (Anexa 8, Anexa 9).
Decizia Comisiei privind aprecierea tezei de masteră esteă determinat ă deă
membriiă comisieiă iă areă laă baг ă calitateaă lucr rii,ă concluгiileă conduc toruluiă
ştiin ific,ăreгultateleăsus ineriiăfinaleăacesteiaădeăc treămasterand.
Reгultatulăsus ineriiăteгeiădeămaster seăcomunic ămasteranzilor înăaceeaşiăгi,ă
dup ăşedin aăComisieiăpentruăsus inereaăteгelorăde master.
Neprezentarea la susţinerea tezei de master esteăcalificat ădreptănesus inereaă
acesteia.ăOb inereaăuneiănote maiămiciădecсtă„5”ălaăsus inereaăteгei de master este
calificat drept nepromovată.
În cazul când teza de master aă fostă apreciat ă cuă oă not ă subă 5.00,ă Comisiaă
decideă dac ă aceeaşiă lucrare,ă dup ă rectific rileă necesare,ă poateă fiă preгentat ă laă oă
sus inereărepetat ăsauăesteănecesar ăschimbareaătemeiăteгeiădeămaster.
Sus inereaărepetat ăaăteгeiădeămasterăseăvaăpermiteăcandidatuluiădoarăînăalt ă
sesiuneădeăsus inereăaăteгelorădeămaster. Înăcaгulăachit riiătaxeiăpentruăexamenulădeă
sus inereăaăteгelorădeămasterat,ăaceastaănuăseărestituie.
26

Plagiereaăteгeiădeămasterăseăsanc ioneaг ăcu anularea examenului.
Candida iiăcareărecurgălaăfraud ăprinăcopiereaăîntregiiălucr riăsauăaăuneiăp r iă
aăei,ănerespectсndănormeleădeătrimitereălaăsurs ,ăodat ăceăfraudaăesteădovedit ,ăvoră
fiăelimina iădinăexamenă iăînăcaгulăînăcareăauăachitatătaxaădeăsus inereăaăteгelorădeă
master, aceasta nu se restituie.
Înăcaгulădepist riiăunorătentative de corupere,ăinclusivătraficădeăinfluen ăsauă
manifestareaădeăc treămasterand a unui comportament ce contravine normelor etice
şiă morale general acceptate, Comisia pentruăsus inerea tezelor de master, în baza
documenteloră justificatoare,ă esteă înă dreptă s ă elimineă candidatul respectiv de la
sus inere, fără dreptul de susținere repetată.
Masteranгiiă auă dreptulă s ă contesteă reгultateleă evalu riiă teгeiă deă master.ă
Cererile pentruă contest riă seă depună înă termenă maximumă deă 24ă deă oreă deă laă
comunicarea/ăafişareaăreгultatelor,ăseăînregistreaг ădeăc treăsecretarulăComisieiăînă
Registrulă deă eviden ă aă proceselor-verbaleă şiă seă transmită laă Comisiaă deă
supraveghereăaăexamin riiăcontest rilor.
Reгultateleăob inuteălaăsus inereaălucr rilorădeămasterădeăaptitudiniăartisticeă
nu pot fi contestate.
Contest rilele vor fiăexaminateădeăc treăComisiaăpentruăsus inereaăteгelorăde
master înă termenă deă 48ă deă oreă deă laă depunereă cererii,ă înă preгen aă membrilor
Comisieiă deă supraveghereă aă examin riiă contest rilor, desemnat prin ordinul
Rectorului UPSă„IonăCreang ”.ăDup ăreverificareaăteгeiădeămaster,ăComisia pentru
sus inereaă teгeloră deă master decideă schimbareaă sauă nuă aă noteiă prină creştereaă sauă
prinămicşorareaăacesteia.ăDeciгiaăComisieiăr mâne a fi definitiv .
În cazul în care masterandulă nuă aă sus inută teгaă deă master în sesiunea
stabilit ,ă sauă teгaă aă fostă evaluat ă negativădeă Comisiaă pentruăsus inereaă teгelor de
master, acestaăareădreptulăs ăoăsus in ărepetat, deăcelămultădou ăoriăîn decursul a 5
ani de la absolvire, cu suportarea cheltuielilor de examinare, stabilite de
Universitatea Pedagogic ădeăStat „IonăCreang ”.
Procedura de admitere a masterandului la sus inereaă repetat ă aă teгeiă deă
master prevede etapa de reconfirmareaătemeiăteгei,ăcuăcelăpu ină6ăluniăpân ălaădata
sus inerii finale, prin depunerea cererii pe numele rectorului,ăaviгat ădeăc treăşefulă
catedrei de specialitate şiădecanulăfacult ii.
Dac ă iă laă aă douaă sus inereă aă teгeiă masterandulă nuă ob ineă media de
promovare,ă seă elibereaг ă ună certificată deă absolvireă aă programuluiă deă masterată iă
certificatul academic respectiv.
Dup ăsus inere, teгeleăseădepoгiteaг ălaăarhivaăuniversit ii.
Parteaă teoretic ă aă teгelor de master elaborate în domeniul Arte plastice se
depoгiteaг ălaăarhivaăuniversit ii,ăiarăparteaăpractic ă– se depune în fondul plastic
alăfacult ii.ă
Lucr rileă practiceă (pictur ,ă grafic ,ă art-obiect, tapiserie, imprimeu etc.) nu
repreгint ălucr riăcuădreptădeăautor,ăîntrucсtăsuntărealiгateăsubăîndrumarea cadrelor
didactice ale catedrelor.
Dup ă absolvire,ă masterandulă poateă s ă participeă laă expoгi iiă cuă lucr rileă
practice de master doară cuă acordulă facult iiă şiă avсndă înă calitateă deă co-autor
conduc torulăştiin ific/artistic al tezei de master.
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Anexa 1.
Model de Cerere pentru aprobarea temei tezei de master și a conducătorului științific
UNIVERSITATEAăPEDAGOGIC ăDEăSTATă„IONăCREANG ”
DINăMUNICIPIULăCHI IN U
FACULTATEA _____________________________________
CATEDRA _________________________________________

CERERE
Subsemnataă(ul)ă…………………………………………………….……………………………..
masteranda (ul)ăanuăl……,ăspecialitatea…………………………..……………………………….
…………………….……………………….…………………………..…………………………,ă
rogăs ămiăseăpermit ărealiгareaăteгeiădeămasterăcuătemaă……………..…......................................
…………………………………………………………………………………………………….ă.
Conduc toră tiin ifică……………………………………………………………………………ă.
Dataă………………………………………..ăăăăăăăăSemn turaă……………………………………

CONFIRMARE
Subsemnataă(ul)ă………………………………………………..…………………………………
acceptăs ăfiuăconduc torălaăteгaădeămasterăaămasterandeiă(ului)…………………………………
…………………………………………………………………….………………………………
deălaăspecialitatea…………………………………..………………………..…………………...
Dataă……………………………………ăăăăăăăăăSemn tura………………………………………
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Anexa 2.
Model de Plan calendaristic de realizare a tezei de master
PLAN CALENDARISTIC DE REALIZARE A TEZEI DE MASTER
1. Tema tezei de master

_____
_____

_________________________________________________________________
2. Termenulălimit ădeăpreгentareăaăteгeiădeămasterălaăcatedr ă_____

_______ 20___

Masterand (a) _________________________________________________________________
(numeleăşiăprenumele)
(semn tura)
3.ăEtapeleăelabor riiăteгeiădeămaster:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Etapele
Stabilireaăobiectivelorăşiăaprobareaăplanuluiă
provizoriu al tezei de master
Studierea surselor bibliografice
Aprobarea planului tezei
ElaborareaăşiăpreгentareaăcapitoluluiăI
Elaborarea materialelor practice-experimentale
Realizarea experimentului de constatare
Prelucrareaăcantitativ ă iăcalitativ ăaădateloră
experimentale
ElaborareaăşiăpreгentareaăcapitoluluiăII
Elaborarea Programul de intervenție/ formare ...
sau Modelul pedagogic ... etc.
Elaborarea şiăpreгentareaăcapitoluluiăIII
Elaborareaădeăconcluгiiă iărecomand riăetc.
Preгentareaăconduc toruluiă tiin icăaăprimeiă
variante integre a tezei de master pentru
sus inereaăprealabil
Redactarea variantei finale a tezei de master
Prezentarea tezei de master copertat ălaăcatedr ă iă
conduc toruluiă tiin ificăpentruăaviгare
Sus inereaăpublic ăaăteгeiădeămaster

Termenul de
realizare

Viza de executare
a coordonatorului

Conduc torăştiin ifică
_____________________________

__________________________
(semn tura)
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Anexa 3.
Model al paginii de titlu a tezei de master

MINISTERULăEDUCA IEIăALăREPUBLICIIăMOLDOVA
UNIVERSITATEAăPEDAGOGIC ăDEăSTATă„IONăCREANG ”
DINăMUNICIPIULăCHI IN U
Facultatea _______________________________________
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

Catedra ________________________________________
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

Specialitatea __________________________________
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

Prenumele Numele autorului
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat)

INTEGRAREAăŞCOLAR ăAăCOPILULUIăCUăCERIN ELEă
EDUCA IONALEăSPECIALE
(titlul proiectului / tezei - TimesăNewăRoman,ăBold,ă14ăpt.,ăcentrat,ăspa iuăîntreăliniiă– 1,5)

TEZ ăDEăMASTER
(Times New Roman, Bold, 14 pt., centrat tot 14)

Conduc toră tiin ific:
Prenume Nume, dr. conf. univ.
(Times New Roman, Bold, 14 pt. dreapta)

Chişin uă– 2014
(Times New Roman, Bold, 14 pt.)
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Anexa 4.
Model de Cuprins al tezei de master

CUPRINS:
INTRODUCERE ......................................................................................................................3
1. INTEGRAREAăŞCOLAR ăŞIăSOCIAL ăAăCOPIILORăCUăCERIN Eă
EDUCA IONALEăSPECIALEăÎNăSOCIETATEAăCONTEMPORAN ........................6
1.1. Integrareaăşiăincluгiunea,ădelimit riăconceptualeă....................................................... 6
1.2. Definireaăconceptuluiădeăeduca ieăintegrat ă............................................................. 13
1.3. Modeleădeăintegrareăaăcopiilorăcuăcerin eăeduca ioanleădpeciale în
experien aămondial ................................................................................................... 20
1.4. Teoriiăşiăconcep iiăprivindăintegrareaăcopiilorăcuăcerin eăeducativeăspecialeă............ 25
1.4.1. Principiileăeduca ieiăintegrateă........................................................................ 31
1.4.2. Abord riăteoreticeăaleăprocesuluiădeădeгvoltareăaăcopiilorăcuăCESă............... 35
1.4.3. ProblemeădeăintegrareăaăcopiilorăcuăCerin eăEducativeăSpecialeă................... 39
2. STUDIUL EMPIRIC AL PROBLEMELOR COPIILORăCUăCERIN Eă
EDUCA IONALEăSPECIALEăÎNăPROCESULăINTEGR RIIă...................................... 46
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Anexa 5.
Model de Declaraţie pe propria răspundere

DECLARA IAăPEăPROPRIAăR SPUNDERE
Subsemnatul(a), ______________________________________________________________
masterandăalăFacult iiă_________________________________________________________
al Universit iiăPedagogiceădeăStată„IonăCreang ”ădinăChi in u,ăspecialitateaă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
declar peăpropriaăr spundereăc ăteгaădeămasterăcuătema_________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
aă fostă elaborat ă deă mineă şiă nuă aă maiă fostă prezentat ă niciodat ă laă oă alt ă facultateă sauă
institu ieădeăînv

mîntăsuperiorădină ar ăsauădinăstr in tate.

Deă asemenea,ă declară c ă surseleă utiliгateă înă teг , inclusiv cele din Internet, sunt indicate cu
respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
- fragmenteleădeătextă suntăreproduseăîntocmaiă şiă suntăscriseăînă ghilimele,ăde inсndăreferin aăă
precis ăaăsursei;
- redarea/reformularea în cuvinte proprii a textelorăaltorăautoriăcon ineăreferin aăprecis ;
- reгumareaăideilorăaltorăautoriăcon ineăreferin aăprecis ăaăoriginalului.

Numele / PrenumeleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura
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Anexa 6.

Model de Formular al evaluării tezei de master de către conducătorul științific
FORMULARUL10
EVALU RII TEZEI DE MASTER DE C TREă CONDUC TORULă TIIN IFIC
(după criteriile elaborate de Comisia de Atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice a
CNAA, Anexa 1, nr. AT 06/2-1 din 05.11.2009)
a masterandei (ului) _____________________________________________________________
specializarea ___________________________________________________________________
denumireaăteгeiă(cumăaăfostăaprobat )ă_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Formulareaănou ă(înăcaгădac ăauăintervenitămodific ri,ămen iona iădataăredact riiă____________
_____________________________________________________________________________
Conduc toră tiin ifică____________________________________________________________
Nr.
Criterii de evaluare
5
4
3
2
1.
Corespundereaăcon inutuluiăteгeiăspecialit iiăsolicitate

2.
Corelarea cadrului conceptuală iăaăcon inutuluiăcuătemaăteгei

3.
Corelareaătemeiăteгeiăcuădirec iileăprioritareădeăcercetare
deгvoltareăînăplanăna ională iăinterna ional
4.
Completitudineaăsurselorăcuăreferin eăactualeă iăcorectitudineaă

scrierii bibliografiei
5.
Prezentareaăechilibrat ăaămaterialuluiă năcapitole

6.
Corespundereaămetodologieiăcercet riiăcerin elorăregulamentuluiă

iăcon inutuluiălucr rii
7.
Aprecierea gradului de realizare a etapelor experimentului în

procente:ăconstatare:ă…………..;ăformare:ă…………..; evaluare:
………….ăă iăevaluareaăgeneral ăînăpunctaj
8.
Procesareaă iăanaliгaăteoretic ,ăimplicareaăcritic ,ăinterpretativ ăaă

autorului
9.
Corela iaărecomand rilorăcuăesen aălucr rii

10. Expunereaăargumentat ăaăconcluгiilor

11. Corectitudineaăstilistic ă iăgramatical ăăaătextuluiăteгei

12. Corectitudineaăperfect riiăaspectuluiăgraficăalăteгeiă(ăaranjareaăînă

pagin ,ădenumiriădeătabeleă iăfiguri,ăcomprehensivitateaăschemelor)
Totaluri
35
20
55
Barem de evaluare:
Punctaj
Decizia
Nota
51 – 60 Teгaăseăapreciaг ăcaăbun ă iăseărecomand ăspreădefinitivareă iăsus inereălaă
9 – 10
comisia de masterat
31 – 50 Teгaăseăapreciaг ăcaăbun ,ănecesit ăuneleămodofoc ri,ădup ăefectuareaăc roraă
7–8
eăverificareaădeăc treăconduc toră tiin ificăse recomand ăspreădefinitivareă iă
sus inereălaăcomisiaădeămasterat
21 – 30 Teгaăseăapreciaг ălaănivelăsuficient,ănecesit ămodific riăsubstan iale,ădup ăă
5–6
careăurmeaг ăreexaminareaălaă edin aărepetat ăaăcatedrei
11 – 20 Teгaăesteăexecutat ăsubălimitaădeăjosăaăcerin eloră iănecesit ărefacereătotal
1–4
Pentru sugestii (dac ăsunt):
Semn tura:
Conduc torulă tiin ific _________________________
10

Masterand ___________________

Elaborat la facultatea de Pedagogie UPS „IonăCreang ”.
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Anexa 7.
Model de Aviz al conducătorului științific
Universitatea Pedagogic ădeăStată„IonăCreang ”ădinămun. Chi in u
Facultatea
Catedra

AVIZ
la teza de master
elaborat ădeă
masterandul(a)_________________________________________________________
pe tema _______________________________________________________________________
Apreciereaăcuăprivireălaăcorespundereaăcon inutuluiăteгeiăcuăstructuraăacesteia
Evaluareaăniveluluiădeăanaliг ăşiăsinteг ăaămaterialuluiăteoretic
Estimareaăcorespunderiiăanaliгeiărealiг rilorăpracticeăcuătemaăteгei
Aprecierea gradului deărelevan ăaăconcluгiilorăformulateădeăc treăstudent:
Respectareaăregulilorădeăstructurareăşiăredactareăaălucr riiăconformăGhidului
Apreciereaăatitudiniiăautoruluiăfa ădeăcercetare:
Alte sugestii
Se propune admiterea / respingerea tezei de master pentruăaăfiăpreгentat ăînăfa aăComisieiăpentruă
examenului de master.
Notaăpropus ădeăconduc torulăştiin ific
Data: ___________ Conduc torulăştiin ifică
(func ia,ătitlulăştiin ific),ă(numele,ăprenumele)
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Anexa 8.
Model de Fişă de evaluare a tezei de master
de către membrul Comisiei pentru susținerea tezelor de master
FIŞA DE EVALUARE A TEZEI DE MASTER
DEăC TREăMEMBRULăCOMISIEIăPENTRU SIS INEREA TEZELOR DE MASTER
__________________________________
(se completează câte o fișă pentru fiecare lucrare evaluată, de către fiecare membru al Comisiei)
Evaluareaălucr riiădeămaster cu titlul:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
Elaborat ădeămasterandul/masteranda: ….………………………...........................................
Nr.crt.
1.

2.

3.

Criterii de evaluare
Calitateaălucr rii (30%)
 actualitatea temei;
 originalitatea;
 calitateaăfundament riiă tiin ifice;
 realiгareaăobiectivelorăcercet rii;
 calitatea/complexitateaămetodologieiăcercet rii;
 relevan aăpractic ăaăstudiuluiăefectuat;
 calitateaăexprim riiăscrise;
 respectareaă reguliloră deă structurareă aă lucr riiă conformă
Ghidului de elaborare a tezelor de master;
 respectareaăregulilorădeăredactareăaălucr riiăconformăGhiduluiă
de elaborare a tezelor de master;
 selectarea materialului bibliografic.
Calitatea prezentarii publice (15%)
 calitateaădiscursuluiă tiin ific;
 corectitudineaăexprim riiă tiin ifice;
 calitateaăexprim riiăorale;
 coeren aăînăsuccesiuneaăideilor;
 calitateaăpreгent riiă(liгibilitate,ăgrafic ,ăelocven ăetc.);
 uriliгareaămijloacelorăinforma ionaleă iădeăcomunicare;
 prezentarea / prezentarea în Power Point;
 calitatea slid-urilor;
 inuta masterandului;
 alte criterii stabilite de catedre de specialitate etc.
Abilitatea masteranduluiădeăaăsus ineăunăinterviuăpeămargineaă
lucr riiă(15%)





Nota

relevan aăşiăcorectitudineaăinforma iei;
st pсnireaăcon inutuluiălucr rii;
experien a practic personal ;
exprimareaăpoгi ieiăpersonale;
abilitatea sus ineriiăuneiădiscu iiăetc.
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Exemplu de calcul a notei finale la susţinerea tezei de master:

Criterii de
evaluare a tezei
de master
Calitatea
tiin ific ă(30ș)
Modul de
prezentare (15%)
R spunsurileă laă
întreb rileă
Comisiei (15%)

Evaluarea membrilor Comisiei (60%)

W

X

Y

Z

Nota
medie

Pondere

9

9

9

8

8,75

2,63

9

10

9

9

9,25

1,39

8

9

10

10

9,25

1,39

Total

5,41

Evaluarea
conduc toruluiă
tiin ifică(40ș)
Nota

Pondere

10

4,0

4,0

Anexa 9.

Notaăfinal ă
oferit
(suma
ponderilor)

9,41 = 9
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Anexa 10.
Model de Borderou de evaluare a tezelor de master
BORDEROU DE EVALUARE A TEZELOR DE LICEN

/ MASTER

UNIVERSITATEA PEDAGOGIC ă DE STAT „IONă CREANG ”
BORDEROU DE EVALUARE A TEZELOR DE LICEN / MASTER
FACULTATEA ____________________SPECIALITATEA___________________ GRUPA________________
ANUL DE STUDII_______________________SEMESTRUL__________________________________________
DISCIPLINA __________________________________________________________________________________
MEMBRII COMISIEI __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DATA ____________________________________________CREDITE_________________________________

Nr.
d/o

Numele si
prenumele
studentului/
masterandului

Comisia de
examinare
Nota Pondere
(60%)

Coordonator
stiintific
Nota Pondere
(40%)

Nota
final
SNN

Scala de
notare Semn tura
ECTS

Decanulăfacult iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă_______________________________________

38

Anexa 11.
Model de Proces-verbal al ședinței Comisiei pentru susținerea tezei de master
PROCES - VERBAL nr. ______________
ală Şedin eiă Comisieiă pentruă sus inereaă examenuluiă deă licen ă (teгeiă deă licen / master) la
disciplina_____________________________________________________________________
înv

mîntăcuăfrecven ălaăгiă/redus

la specialitatea_________________________________________________________________
„_______”__________________ăă___20_____deălaăora___________pîn ălaăora___________
Preşedinte____________________________
Membrii Comisiei
__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________
Secretar_______________________________

Comisiaăpentruăexamenulădeălicen / masterădecideăs ăevalueгeăcunoştin ele
_____________________________________________________ cu nota _________________
Numele, prenumele
Subiecteleădeălaăprobaăscris ăsauăoral ,ătemaăteгeiădeălicen / master
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Întreb riă______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
OpiniiăseparateăaleămembrilorăComisieiăpentruăexamenulădeălicen / master_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Preşedinte____________________________
Membrii Comisiei
__________________________________

___________________________________

__________________________________

___________________________________
Secretar______________________________
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Anexa 12.
Model de Proces-verbal al ședinței Comisiei cu privire la conferirea titlului și eliberarea diplomei
PROCES – VERBAL nr. ______________
ală Şedin eiă Comisieiă pentruă examenulă deă licen / masteră cuă privireă laă conferireaă titluluiă şiă
eliberareaădiplomeiădeălicen /masterăabsolven ilorăfacult ii ____________________________
specialitatea__________________________________________________________________
„_______”__________________ăă___20_____deălaăora___________pîn ălaăora___________
Preşedinte____________________________________
Membrii Comisiei____________________________________
____________________________________
____________________________________
Secretar____________________________________
Comisiaăpentruăexamenulădeălicen / master decide:
Seăconfer ătitlulădeălicen iat/ master în domeniul general de studiu
_____________________________________________________________________________
la specialitatea ________________________________________________________________
şiăseăelibereaг ădiplomaădeălicen / masterăabsolven ilor:
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________
6._______________________________________
7._______________________________________
8._______________________________________
9._______________________________________
10.______________________________________
11.______________________________________
12.______________________________________
Preşedinte____________________________________
Membrii Comisiei (examinatori)____________________________________
____________________________________
____________________________________
Secretar____________________________________
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Anexa 13.
Reguliăprivindăasigurareaăbibliografic ăaătezei11
1.ă Dateleă bibliograficeă şiă cit rileă seă completeaг ă înă conformitateă cuă Standardeleă na ionaleă
referitoare la biblioteconomie, informare, documentare.
2. Înălisteleădeăreferin eăbibliografice,ăsituateălaăsfârşitulătextuluiăteгei,ăreferin eleăsuntăpreгentateă
într-oăsuccesiuneănumeric ,ăcorespunг toareăordiniiăcit rilorăîn text, sau înăordineaăalfabetic ă
a primului element.
3.ăCitarea,ăformaăscurt ăaăreferin eiăinserat ăîn text întreăparanteгeăp trate,ăpermiteăidentificareaă
publica ieiădinăcareăs-aăextrasăcitatulăsauăideeaăcomentat ăetc.ăşiăindicareaălocaliг riiăîn cadrul
publica ieiăsurs .ăCitareaătrebuieăs ăcon in ăsuficienteăelementeăcareăs ăasigureăcoresponden aă
exact ăîntreăcitareăşiăreferin aăbibliografic ăaădocumentuluiăidentificat.
4. Numerele, prezentate sub forma de indici întreă paranteгeă p trate, inserate în text, trimit la
document în ordinea înă careă eleă suntă citateă pentruă primaă dat .ă Cit rileă urm toareă primescă
acelaşiă num ră caă şiă primaă citare.ă Dac ă suntă citateă numaiă anumiteă p r iă aleă unuiă document,ă
dup ănum rulărespectivăpoateăfiădat ăşiăpagina ia,ădeăexempluă[8,ăp.ă231].
5. În cazul înăcareălistaăreferin elorăbibliograficeăesteăînăordineaăalfabetic ăaăprimuluiăelement,ăşiă
eaă cuprindeă maiă multeă documenteă aleă aceluiaşiă autoră diferen iereaă dintreă eleă seă faceă prină
introducerea unor elemente suplimentareă(anulădeăpublicare,ăedi iaăetc.),ădac ăautorulăareămaiă
multeălucr riăap ruteăînăacelaşiăan,ăseămaiăadaug ăoăliter ă(a,ăb,ăcăetc.),ădiferen iereaăseăfaceă
atât înă listaă deă referin eă bibliograficeă câtă şiă înă citareă pentruă aă asiguraă coresponden aă exact ă
întreăcitareăşiăreferin .ăDeăexemplu,ăAUBREВă(l973a).
6.ă Referin eleă trebuieă s ă includ ă elementeleă necesareă deă identificareă aă documentului,ă careă
cuprind:
1. Pentru monografii: Vacarciuc M. Dimensiunea spirituală a cântului. Ch.: Tipografia
Universitatii din Tiraspol, 2009. 212 p.
2. Pentru părţile din monografii: Cosovan O. Legendaă şiă mitulă dină perspectivaă
competen elorăspecifice.ăÎn:ăModele conceptuale de predare a textului epic. Ch.: S. n.,
2012ă(Tipogr.ăUPSă„IonăCreang ”),ăpp.ă43-72.
3. Pentru contribuţii în monografii: Saranciuc-Gordea L. Formareaă ini ial ă aă cadreloră
didacticeă caă transmi toriă aiă valoriloră ecologiceă c treă societate.ă În:ă Sinteze
EcoEducaţionale: Retrospectivă, actualitate şi perspectivă a Educaţiei Ecologice.
Aplicaţii metodologice inter/transdisciplinare. Coord.:ă L.ă Ursu.ă Ch.:ă “GaromontStudio”ăSRL,ă2010.ăpp.ă83-92.
4. Pentru articolele din publicaţiile seriale şi culegeri: Chicu-Dimitriu S. Strategii
matrimonialeă aleă domniloră riiă Moldoveiă (veacurileă XV-XVI). În: Probleme ale
ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului: conf.ădeătotaliгareăaămunciiăşt.ăşiă
şt.-didactice a corpului profesoral-didactică pentruă anulă 2011.ă Univ.ă Ped.ă deă Stată „Ionă
Creang ”;ăcoord.ăşt.ăI.ăRacu.ăCh.: S. n., 2012, vol. 3, pp. 15-22.
Seriale:
Racu Ig. Creativitateaălaăvсrstaăşcolar ămic .ăÎn:ăRevista Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. 2012, nr. 2(27), pp. 37-46.
Jelescu, P. Structuraăsistemuluiădeăînv mîntăşiănecesitateaăreconsider riiăei.ăÎn:ăFăclia.
2012, 24 martie, p. 2.
5. Pentru tezele conferinţelor: Racu, Ig. Violen aă – dimensiuni psihologice. În:
Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere: materialele
11

Sursa: ConsiliuluiăNa ionalăpentruăAcreditareăşiăAtestare. Disponibil pe Internet: http://www.cnaa.md/normativeacts/regulation/annex_3 (citat 6.10.2013)
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conf.ă şt.ă intern.,ă 2-3ă noiemb.ă 2012,ă Chişin u. Ch.: S. n.,ă 2012ă (Tipogr.ă “Print-Caro”),
pp. 319-322.
6. Pentru documentele de brevet: Responsabilitateaă principal ă (depun tori);ă titlulă
inven iei;ă responsabilitateă secundar ;ă note;ă araă şiă organismul;ă tipulă documentuluiă deă
brevet;ănum r;ădataădeăpublicareăaădocumentului.
Exemplu:
IM “VITAPHARM-COM”ă SRL,ă MD. Sirop pe bază de suc de struguri (variante).
Inventator:ăN.ăDoroş.ăRepublicaăMoldova.ăBrevetădeăinven ie,ăMDă4003.ă2010-01-31.
Explica iiăsuplimentare:
•ăFiecareăelementăalăreferin eiăbibliograficeătrebuieăclarăseparatădeăelementulăurm torăprintrun semn deăpunctua ieă(punct,ăliniu ăetc.)
•ă Parteaă dină numeă preгentat ă primaă s ă fieă ceaă careă d ă intrareaă înă catalogulă deă bibliotec ,ă
bibliografie,ărepertoriiăetc.;ăprenumeleăşiă alteăelementeăsecundareăseănoteaг ădup ănume.ăToateă
numele trebuie reproduse în ordinea în care apar înăsursaădeăinformare;ădac ăsuntămaiămultădeătreiă
nume,ăcelelalteănumeăpotăfiăomise,ăomisiuneaăeviden iinduseăprinăad ugareaăabrevieriiă”et.ăal.”
•ăAnulăpublic riiăseănoteaг ăcuăcifreăarabe.
•ăDac ăoăpublica ieăînămaiămulteăp r iăacoper ămaiămul iăani,ăseăindic ădataădeăînceputăşiădataă
de sfârşit.
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Anexa 14.
Modele de prezentare şi numerotare a tabelelor, figurilor şi formulelor
 Model de prezentare a tabelului
Tabelul 2.1. Rezultatele chestion riiăresponden iloră
privind gravitatea problemei copiilorăabandona iăînăRepublicaăMoldova, (%).

Sex
Vîrst

Mediul de
re edin
Studii

Stareăcivil

Statutul de
angajat
Sectorul de
activitate
Nivel socioeconomic

masculin
feminin
25-30 ani
31-40 ani
41-50 ani
urban
rural
mediiăincomplete/f r ă
studii
medii generale
medii de specialitate
superioare/incomplete
celibatar( )
c s torit( )
divor at( )/v duv( )
lucreaz
nuălucreaz
privat
public
neguvernamental
sc zut
mediu
înalt

TOTAL



Este o
problem ă
foarteăgrav
(%)
16
66,8
18
73,4
10
67,6
10
71,4
14
74,0
16
69,2
18
72,3
5
67,1

Este o
problem ă
destul de
grav (%)
7
24,3
5
23,8
6
27,2
4
23,6
2
22,5
7
26,0
22,6
5
3
22,6

10
7
12
10
10
14
18
16
14
15
5
10
20
4
34

2
4
3
4
5
3
7
5
5
4
3
3
5
4
12

73,3
72,6
77,6
69,1
71,0
78,7
70,4
71,1
68,5
74,4
83,3
70,6
69,4
75,3
69,7

21,5
27,4
22,4
22,5
24,6
21,3
24,4
23,3
25,6
23,3
16,7
21,1
24,6
24,7
24,0

Este o
problem ă
pu ină
grav (%)
1
2,8

1

8

1

2,7

1

1

2,0

1

1,9

1

Nu este o
problem ă
grav (%)

1
1

Nuă tiu
(%)

5

1
1
1

5,3
2,8
2,0

6
9

1
1
1
1

3,5
2,8
4,5
7,5

1

5,2

1
1

4,2
3,8

1
1
1
1

2,9
5,6
3,4
2,3

4,2
1

6

1

1,8

1

5

1

1,5

1

1,0

1

2,4

1

7

1
1

8,3
2,9

1

2,0

1

0,5

2

3,8

Model de prezentare a figurii

Figura 3.8. Reгultateleăinterven ieiăexperimentale, %
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Model de prezentare a graficului

Graficul 2.2.ăNum rulădeăspeciali tiăimplica iăînăsolu ionareaăcaгuluiădelincven ilorăminori.
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