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I.ăGENERALIT

Iă

Îndrumarul metodic pentru elaborarea tezelor de master, denumit în continuare Îndrumar este
elaborat în baza CodulăeduМК ТeТăКlăRepuЛlТМТТăMoldoЯКăNr. 152 din 17.07.2014, MO nr. r. 319324 din 24.10.2014. în Monitorul Oficial Nr. 319-324,in vigoare din: 23.11.2014,
Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu
privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master,
Ordinul Ministerrului Educației nr.ă 1046ă dТnă 29.10.2015ă p rТЯТndă punereК

în aplicare a

Regulamentului de organizare a studiilor în învățămîntul superior în baza Sistemului Național
de Credite.
Scopul Îndrumarului esteăstКЛТlТreКărТgorТloră ТăeбТgen elorăreferТtoКreălКăelКЛorКreКăşТăsus ТnereКă
tezelor de master în cadrul AcademТeТădeăAdmТnТstrКreăPuЛlТМ .ă
Îndrumarul esteă КdresКtă mКsterКnгТlor,ă МonduМ torТloră ştТТn ТfТМТă deă teг ă Мсtă şТă memЛrТloră
comisiilor de evaluare.
ConformăplКnuluТădeăînЯ

mсntăstudТТleălКămКsterКtăsuntăfТnКlТгКteăМuăsus ТnereКăpuЛlТМ ăКăteгeТă

de master, МuКntТfТМКt ă Мuă 30ă МredТteă ECTS.ă TeгКă deă mКsteră esteă elКЛorКt ă înă sМopulă oЛ ТnerТТă
titlului de master.
Teza de master TeгКă deă mКsteră repreгТnt ă oă МerМetКreă ştТТn ТfТМ ă Кă proЛlemeloră teoretТМeă şТă
prКМtТМe,ă МКreă treЛuТeă s ă demonstreгeă Мompeten eă profesТonКleă Тă deă МerМetКreă înă domenТulă
progrКmuluТădeămКster,ăМunoКştereКăştТТn ТfТМ ăКЯКnsКt ăКătemeТăКЛordКte,ăs ăМon Тn ăelementeădeă
noutКteă Тă orТgТnКlТtКteă înă deгЯoltКreКă sКuă solu ТonКreКă proЛlemeТă deă МerМetКre.ă [HGă 464].ă
Elaborarea Тă sus ТnereКă teгeТă deă mКster constituie oă МondТ Тeă oЛlТgКtorТeă pentruă КМordКreКă uneТă
МКlТfТМ rТ.ă
TeгКădeămКsterăТmplТМ ăformКreКă ТădeгЯoltКreКăМompeten elorăgenerКleă ТăspeМТfТМe:ă
Competențe generale
identificarea problemei de cercetare;
КnКlТгКreК,ă sТntetТгКreКă Тă КplТМКreКă МunoştТn eloră Тă КЛТlТt Тloră oЛ Тnuteă lКă dТsМТplТneleă
programului de studiu;
formularea ipotezei de cercetare;
КutoМontrolulă proМesuluТă deă înЯ Кre,ă dТКgnoгКă neЯoТloră deă formКre,ă КnКlТгКă refleбТЯ ă Кă
proprТeТăКМtТЯТt ТădeăМerМetКre;ă
identificКreК,ă proМesКreК,ă КnКlТгКă Тă sТntetТгКreКă ТnformК ТeТă dТnă dТferТteă surse, în scopul
reКlТг rТТăМerМet rТТ;ă
МomunТМКreКă ştТТn ТfТМ ă sМrТs ă Тă orКl ă înă lТmЛКă romсn ă înă elКЛorКreКă şТă preгentКreКă teгeТă deă
master;
plКnТfТМКreКătТmpuluТăşТăКămТjloКМelorăpentruăreКlТгКreКăМerМet rТТ;ă
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sТstemКtТгКreКă ТăКprofundКreКăМunoştТn elorăteoretТМeăreferТtoКreălКătemКăКleКs ,ăМuădeгЯoltКreКă
suЛТeМtuluТăşТăoЛТeМtuluТădeăМerМetКreăşТăКămetodelorădeăКЛordКreăКăfenomenelorăpolТtТМe,ăsoМТКle,ă
eМonomТМe,ăМulturКleăş.К.;ă
eбКmТnКreКăprofund ăКăoЛТeМtuluТăşТăКăsuЛТeМtuluТădeăМerМetКre;ă
КnКlТгКămultТlКterКl ăКăТnformК ТeТăprТЯТndătemКăМerМetКt ;ă
КМumulКreКăМunoştТn elorăneМesКreăpentruăКăefeМtuКăМerМet rТăştТТn ТfТМeăînădТferТteădomenТТ.ă
utТlТгКreКă ТntegrКt ă Кă ТnstrumentКruluТă МonМeptuКlă Тă metodologТМă pentruă eбplТМКreК,ă
ТnterpretКreКă şТă solu ТonКreКă unoră proЛlemeă teoretТМeă Тă prКМtТМeă noТ,ă înă Мonteбteă mКТă lКrgТă
asociate domeniului;
КsumКreКăresponsКЛТlТt ТТăetТМeăpentruăreгultКteleăМerМet rТТăînsМrТseăînăteгКăde master;
Competen eăspecifice:ă
Мompeten eă înă utТlТгКreКă Тnstrumenteloră softаКreă pentruă proТeМtКre,ă progrКmКreКă Тă
ТmplementКreКăsТstemelorăТnformК ТonКle;ă
utТlТгКreКăteСnologТТlorăТnformК ТonКleăînăelКЛorКreКăteгeТ.ă
Teza de master va include:
•ă argumentarea social-economică, politico-administrativă și științifică a actualității problemei
investigate;
•fundamentarea teoretică și metodologică a strategiei de investigare a problemei abordate;
•ăКplТМКreКădoМumentelorăoficiale, КМtelorănormКtТЯeă ТăТnstructiv-ТnformКtТЯeăМeă ТnădeăproЛlemКă
de cercetare;
•ă КplТМКreКă doМumenteloră prТmКreă şТă Кă dКteloră stКtТstТМe,ă КnКlТгКă Тă generКlТгКreКă КМestorКă înă
funМ ТeădeătemКăКleКs ;ă
•ăsТnteгКăМerМet rТlorăКutorТlorăКutoСtТnТă Тăstr ТnТ înăproЛlemКăТnЯestТgКt ;
•ă rezultatele МerМet rТloră empТrТМeă proprТТă Тă puЛlТМКteă înă lТterКtureă deă speМТКlТtКteă КsuprКă
problemei investigate;
•ă МonМluгТТleă Тă propunerТleă proprТТă Кleă КutoruluТă teгeТă deă mКster,ă Мeă reгult ă dТnă ТnЯestТgК ТКă
reКlТгКt ;
•ărefleМtКreКăproМesuluТădeăКutomКtТгКreă ТăТnformКtТгКreăînăpreluМrКreКădКtelorăprТmКre,ăînăЛКгКă
М reТКăseăelКЛoreКг ăteгК;ă
•ăКsТgurКreКărepreгentКtТЯТt ТТădКtelorăfolosТteăînăteг ;ă
•ăelКЛorКreКăşТăpreгentКreКăteгeТădeămКsterăМonformăТndТМК ТТlorădТnăpreгentulăÎndrumar.
Procesul de pregătire, elaborare şi susţinere a tezei de master prevede următoarele etape:
1. Identificarea obiectului de cercetare;
2. StКЛТlТreКăsМopuluТă ТăoЛТeМtТЯelorăМerМet rТТ;
3. Elaboprarea planului КМtТЯТt Тlorădeăcercetare;
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4. Studierea gradului de studiere a problemei investigate;
5. Fundamentarea teoretico-metodologТМ ăКăТnЯestТgК ТeТ
6. Realizarea ТnЯestТgК ТТloră empТrТМeă (prКМtТМe):ă КnКlТгКă doМumentelor,ă efeМtuКreКă sondКjeloră
sondКjeloră ТăpreluМrКreКădКtelorăoЛ Тnute;
7. PreluМrКreКăşТăsТstemКtТгКreКămКterТКlelor practice/aplicative;
8.ăPreg tТreКămКnusМrТsuluТăteгeТ,ăformulКreКăМonМluгТТlorăşТăpropunerТlor;ă
9. Definitivarea tezei (redactarea, copertarea);
10. Avizarea, recenzarea tezei;
11. Sus ТnereКăpuЛlТМ ăКătezei.
Cercetarea ştiinţifică și elaborarea tezei de master urmărește:
1. Argumentarea temeТnТМ ă Кă ТdeТloră proprТТă prТnă utТlТгКreКă МunoştТn eloră generКleă teoretТМe,ă
speМТКle,ăprofesТonКleăşТăprКМtТМeăoЛ ТnuteăpeăpКrМursulăКnТlorădeăstudТТ;ă
2. Studierea КprofundКt ăКălТterКturТТădeăspeМТКlТtКte,ăpresei, actelor normative, datelor statistice
ТăutТlТгКreКălorăînăКМtТЯТtКteКăştТТn ТfТМ ă ТăprКМtТМ ;ă
3.ăAplicareaăcapacit iloră ТădeprТnderТlorăprКМtТМeăînădomenТulăТnЯestТgК ТТlorăştТТn ТfТМe;ă
4. Remarcarea aptitudinilor pentruă munМКă deă МerМetКreă ştТТn ТfТМ ,ă МКpКМТtКt Тleă deă КnКlТг ,ă
generКlТгКre,ăsТntetТг ă ТădeăformulКreăКăМonМluгТТlorăКrgumentКteăştТТn ТfТМ,ăМсtă ТădeăelКЛorКreăКă
reМomКnd rilor practice.
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II.ăALEGEREAăTEMEIăTEZEIăDEăMASTERă IăDESEMNAREAăCONDUC TORULUIă
ŞTIIN IFIC.ă
Tema tezei de master va corespunde domeniului general de studii, va viza domenii
ТnterdТsМТplТnКreăКМtuКle,ăЯКăМon ТneăproЛlemeădeăМerМetКreălКănТЯelănК ТonКlăşТăТnternК ТonКl.ă
TemКtТМКăteгelorădeămКsterăesteăelКЛorКt ădeăМКtedreleădeăspeМТКlТtКte.ăMКsterandul poate propune
oă tem ă proprТeă deă МerМetКreă МКreă îlă preoМup .ă Temeleă teгeloră deă mКsteră suntă eбКmТnКteă lКă
edТn eleă МКtedreloră deă profТl,ă Consiliului Departamentului Studiii Superioare de Master Тă
КproЛКteădeăМ treăSenКtulăAМКdemТeТ.ă
Tema tezei de master reprezintă un studiu teoretic, teoretico-aplicativ – МКreă ЯТгeКг ă
deгЯoltКreКă МКpКМТt Тloră deă МerМetКreă ştТТn ТfТМ ă Кleă mКsterКnduluТă Т/sКuă КsТgur ă КprofundКreКă
Мuno tТn elorăîntr-unădomenТu,ăfТТndăКбКteăpeăМompeten eăМuăМКrКМterăКplТМКtТЯ.ă
MasterandulăpoКteăsolТМТtКăsМСТmЛКreКătemeТăteгeТăoăsТngur ădКt ăînătТmpulăstudТТlorăsuperioare de
mКster,ădКrănuămКТătсrгТuădeМсtăМuă3ălunТăpсn ălКăsus ТnereКăteгeТ.ăMeМКnТsmulăsМСТmЛ rТТătemeТă
teгeТădeămКsterărepet ăproМedurКăКproЛ rТТăКМesteТКăşТănuăТmplТМ ămodificarea duratei studiilor.
TeгeleăseăsМrТuăînălТmЛКăromсn .ăLКăoăsolТМТtКreămotТЯКt ,ăМuăМonsТm mсntulăCКtedreТădeăprofТl,ă
teгКăpoКteăfТăsМrТs ă Тăîntr-oălТmЛ ădeăМТrМulК ТeăТnternК ТonКl .ă
CКtedrelorălТăseă КМord ădreptulădeăКănumТăsuplТmentКră МonsultКn ТăştТТn ТfТМТălКăsМrТereКăteгeТ,ă înă
МКгurТleăînăМКreăteгКădeămКsterăpoКrt ăunăМКrКМterăТnterdТsМТplТnКr.ă
TТtlulă teгeТă seă formuleКг ă lКМonТМ,ă refleМt ă suЛТeМtulă şТă oЛТeМtulă МerМet rТТ.ă Nuă seă КММept ă
tКutologТТă înă denumТreКă teгeТă Тă folosТreКă sТntКgmelor deă genul:ă „МontrТЛu ТТă lК…”,ă „МerМet rТă
referТtoКreă lК…”,ă „studТuă prТЯТnd…”,ă etМ.ă Deă КsemeneК,ă nuă esteă КММeptКt ă formulКreКă tТtluluТă
teгeТădТnădou ăsКuămКТămulteăpropoгТ ТТ.ă
OrКrulăetКpelorăreКlТг rТТăteгeТădeămКsterăseăelКЛoreКг ă ТăseăКproЛ ădeăМ treăМatedre.
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III.ăCON INUTULă IăVOLUMULăTEZEIă
CompКrtТmenteleăteгeТăşТăЯolumulălorăsuntăpreгentКteăînăTКЛelulă1.ăTeгКăМon ТneăpКrteКădeăЛКг ă
(1-8)ă ТăpКrteКăМomplementКr ă(9-11). Volumulăp r ТТădeăЛКг ăКăteгeТănuăЯКădep şТă76-88 pagini,
inclusiv mКterТКlulăТlustrКtТЯă(fТgurТleă ТătКЛelele).ăVolumulămКterТКluluТăТlustrКtТЯănuăЯКădep şТ,ăînă
raport cu specialitatea, 20-30șădТnăЯolumulăp r ТТădeăЛКг .ăVolumulăp r ТТăМomplementКreănuăЯКă
dep Тă1/3ădТnăЯolumulăp r ТТădeăЛКг .ă
Seă reМomКnd ă МКă ТnformК ТКă cu carater teoteric, teorico-prКМtТМă Тă empТrТМ,ă s ă fТeă
КmplКsКt ă înă teг ă logТМă Тă МoТerent,ă potrТЯТtă struМtur rТТă teгeТă peă МКpТtoleă Тă pКrКgrКfe.ă FТeМКreă
МompКrtТmentă seă ЯКă fТnКlТгeă Мuă oă suММТnt ă МonМluгТe,ă ТКră teгКă înă КnsКmЛlu,ă Мuă МonМluгТТă Тă
reМpmКnd ri.
Tabelul 1. Structura tezei

Nr. d/o

Denumirea compartimentelor

Volum,
pagini

1.

Foaia de titlu

1

2.

Cuprins

1

3.

AdnotКreă înă lТmЛКă romсn ă Тă înă unКă dТnă lТmЛТleă deă МТrМulК Тeă 2
ТnternК ТonКl ă(engleг ,frКnМeг ,ăetМ.)

4.

LТstКăКЛreЯТerТloră(op Тonal)

1

5.

Introducere

4-5

6.

I. – primul compartiment va include analiza teoretico-metodologТМ ă Кă 20-25
proЛlemeТăМerМetКteăînăteг .

7.

II, III. – МompКrtТmenteă urm toКreă Яoră МuprТndeă Мomponenteleă deă ЛКг ă 45 – 50
КleăteгeТ,ăКplТМКreКăprКМtТМ ăКăteorТeТăКnКlТгКte în compartimentul I

8.

ConМluгТТăşТăreМomКnd rТă

2-3

9.

Bibliografie - minimum 50 surse

1–2

10.

Anexe - op ТonКl,ăКМestăМompКrtТmentăТnМludeătКЛele,ăfТgurТ,ăМodurТăsurs .ă Ce

mult

1/3

din

volumul de
ЛКг ă
tezei
11.

DeМlКrК ТКăprТЯТndăКsumКreКăr spunderТТă

1

Notă: Nu se vor utilize în titlurile compartimentelor cuvintele „Capitol”ăsКuă„Paragraf”.ă
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Кlă

1. Foaia de titlu Кă teгeТă deă mКsteră МuprТndeă urm toКreleă denumТrТ:ă ТnstТtu ТКă deă înЯ

mсnt,ă

DepКrtКmentul,ăCКtedrКălКăМКreăКăfostăreКlТгКt ăteza, denumirea programului de master şТăМТfrul,ă
tТtlulăluМr rТТ,ăКutorulăeТă(numeleăşТăprenumeleămКsterКnduluТ),ăМonduМ torulăştТТn ТfТМă(numeleăşТă
prenumele,ăgrКdulă ТătТtlulăştТТn ТfТМ),ăloМulă(orКşul)ă ТăКnul.ăFoКТКădeătТtluăseăperfeМteКг ăМonformă
Anexei 1.
2. Cuprinsul ЯКăfТăplКsКtălКăînМeputulăteгeТă(dup ăfoКТКădeătТtlu).ăAТМТăseăЯorărefleМtКăelementeleă
struМturКleă Кleă teгeТă Мuă preМТгКreКă pКgТnТloră lКă МКreă КМesteКă seă Кfl .ă Dup ă struМturКreКă luМrКr rТТă
Cuprinsul seăЯКăТnserКăînămodăКutomКt,ăprТnăop ТunТle de meniu ale MsWord:
Insert, References, Index and Tables, Table of contents (pentru Word 97-2003)
References,Table of contents (pentruăЯersТunТleăWordă2010ă ТăulterТoКre)ăDoМument.ă
Cuprinsul ЯКăfТăplКsКtăpeăoăsТngurКăpКgТn ă(AneбКă3).
3. Adnotarea: înăКdnotКreăseăpreгТnt ănumele,ăprenumeleăКutoruluТ,ătТtlulăteгeТ,ăloМКlТtКteК,ăКnulă
perfeМt rТТăteгeТ,ăstruМturКăteгeТă(eбemplu:ăТntroduМere,ătreТăМompartТmente,ăМonМluгТТăgenerКleăşТă
reМomКnd rТ,ă ЛТЛlТogrКfТeă dТnă 50ă de titluri, 4 anexe, 85 pagini de teбtă deă ЛКг ă (pсn ă lКă
Bibliografie), 4 figuri, 15 tabele), cuvintele-МСeТeă(pсn ălКă10ăМuЯТnte,ăîntr-un rând separat). Se
desМrТuă urm toКreleă МompКrtТmente:ă domeniul de studiu, scopul şi obiectivele cercetării,
valoarea teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării. AdnotКreКă seă preгТnt ă înă 2ă lТmЛТ:ă ună
eбemplКrăînălТmЛКăromсn ăşТăunăКltulăînăunКădТnălТmЛТleădeăМТrМulК ТeăТnternК ТonКl ăfТeМКreăfТТndă
preгentКt ăpeăoăsТngur ăpКgТn .ă
4. Lista abrevierilor - include explicarea cuvintelor prescurtare utilizate în lucrare.
5. Introducerea este prima parte a tezei de master propriu-гТseă şТă seă întoМmeşteă înă ЯedereКă
în elegerТТăşТăКpreМТerТТăjusteăКăluМr rТТ,ărelТefсndătotodКt ăuneleăsТtuК ТТăproЛlemКtТМeăşТăТpoteгeleă
de lucru. În ansamblu, introducerea constituie oăeбplТМК ТeăКătТtluluТăluМr rТТăşТătreЛuТeăs ărefleМteă
în mod obligatoriu următoarele aspecte (dimensiuni):
a) Actualitatea temei investigate. MКsterКndulă treЛuТeă s ă МonştТentТгeгeă oportunТtКteКă şТă
ТmportКn Кă МerМet rТТă temeТă Кleseă Тă s-o argumenteze dină punМtă deă Яedereă ştТТn ТfТМ.ă MotТЯсndă
КlegereКă temeТ,ă eă neМesКră s ă seă fКМ ă oă leg tur ă Мuă prКМtТМКă soМТКl-polТtТМ ă Тă eМonomТМ ă Кă rТТă
noastre.
b) Gradul de studiere a temei. MКsterКndulă ЯКă eЯoМКă stКdТulă КМtuКlă Кlă МerМet rТloră înă Кr ă şТă înă
str Тn tКteăînăproЛlemКtТМКăКЛordКt .ăÎnăКМeКst ăpКrteăКăluМr rТТăseăfКМeăoăsМurt ătreМereăînăreЯТst ăКă
lТterКturТТă ştТТn ТfТМeă puЛlТМКteă înă domenТulă investigat, caracterizând succint aportul adus de
speМТКlТştТălКăМerМetКreКătemeТ.ă
c) Scopul şi obiectivele tezei. Scopul studiului reiese din formularea problemei pe care
mКsterКndulă şТ-a propus s-oă МerМeteгe.ă SКrМТnТleă (oЛТeМtТЯele)ă propuseă Яoră reТeşТă dТnă tТtlurТleă
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МompКrtТmentelorăşТăpКrКgrКfelorăîntoМmТteă ТăseăreМomКnd ăКăfТăordonКteăîntr-oălТst ă(1,ă2,ă3,ăetМ.)ă
sau mКrМКteăprТnăМrКtТm ă(-).
d) Suportul metodologic al cercetării ştiinţifice. AТМТăesteăneМesКrăs ăseăТndТМeăsuportulăteoretТМometodologТМăКlăТnЯestТgК ТeТădКte,ăКdТМ ăprТnМТpТТle,ămetodele,ăteСnТМТleă ТăproМedeeleădeăМerМetКreă
utilizate de masterand la sМrТereКăteгeТ,ăКr tсndăМumăКМesteКăîşТăg sesМărefleМtКreăînăproЛlemКtТМКă
enun Кt .ă
e) Noutatea ştiinţifică și valoarea aplicativă a cercetării. MКsterКndulăЯКăeЯТden ТКăorТgТnКlТtКteКă
înătrКtКreКăproЛlemeТărespeМtТЯe,ăsuЛlТnТТndăprТnăМeăseădeoseЛeşteăКМeКst ăluМrКreădeăКlteleălКătemКă
dКt ,ă МКreă esteă Кportulă МonМret,ă orТgТnКl,ă personКlă Кlă КutoruluТă ТnЯestТgК ТeТ.ă TotodКt ,ă seă ЯКă
speМТfТМКăsemnТfТМК ТКăteoretТМ ă ТăЯКloКreКăКplТМКtТЯ ăКăteгeТădeămКster.ă
f) Volumul și structura tezei. Autorul va prezenta struМturКăluМr rТТă(num rulădeăМompКrtТmente,ă
sТnteгКăМon ТnutuluТ),ănum rulătКЛelelor,ăfТgurТlor,ăКneбelorăşТănum rulădeăpКgТnТ.ă
Con ТnutulăteгeТăТnМlusăînăМompКrtТmenteleă6ă Тă7ărepreгТnt ăpКrteКăМeКămКТăТmportКnt ăКă
teгeТ.ă AМeКst ă pКrteă ЯКă МuprТndeă МontrТЛu ТКă orТgТnКl ă Кă mКsterКnduluТă înă eluМТdКreКă proЛlemeТă
cercetate. Astfel, teгКăЯКărefleМtКăsТnteгКăluМr rТloră tТТn ТfТМeăînădomenТulădeăМerМetКre,ăЯКăeбpuneă
opТnТТleăМerМet torТlor,ăspeМТКlТştТlorăpreoМupК ТădeăproЛlemКădКt .ă
6. În compartimentul I - analiza teoretico-metodologТМ ă Кă proЛlemeТă МerМetКteă înă teг ă
(IstorТogrКfТКă proЛlemeТă МerМetКte)ă seă КnКlТгeКг ă luМr rТleă ştТТn ТfТМeă lКă temКă teгeТ:ă КrtТМole,ă
monogrКfТТ,ă Тă Кlteă luМr rТă tТТn ТfТМeă puЛlТМКteă înă Кr ă şТă pesteă СotКre.ă Oă Кten Тeă deoseЛТt ă seă
acord ă puЛlТМК ТТloră dТnă ultТmТТă КnТ.ă Seă Яoră ТdentТfТМКă МlКră МontrТЛu ТТleă proprТТ,ă МКreă ТnМludă Кtсtă
КnКlТгКă ТăТnterpretКreКălТterКturТТădeăspeМТКlТtКteăМonsultКte,ăМсtăşТăelementeleădeănoutКte.ă
7. Înă compartimenteleă IIă şiă IIIă seă МerМeteКг /ТnЯestТgСeКг /КnКlТгeКг ă ТpoteгК/Тpoteгeleă
propriu-гТseă formulКte,ă seă КrgumenteКг ă elКЛor rТleă noТă propuseă deă М treă Кutoră (КlgorТtmТ,ă
metode,ă dТspoгТtТЯe,ă sТsteme,ă pКrКdТgme,ă modeleă ),ă preМumă

Тă reгultКteleă oЛ Тnute.ă

CompКrtТmenteleă deă Мon Тnută I-III (capitolele tezei) deă regul ă Яoră Мon Тneă 2-3 paragrafe
(subcapitole).
8.ăConcluziileă iă recomand rileă ЯorăfТăeбpuseăsuЛăformКăunorăКfТrmК ТТă МeăreТesădТnă МerМetКre,ă
f r ă noТă Кrgument rТă sКuă КfТrmК ТТă nedemonstrКteă КnterТor.ă Concluziile refleМt ă reКlТгКreКă
obiectivelor propuse spreăМerМetКreăformulКteăînăIntroduМere,ăТКrăreМomКnd rТleăsuntăpropunerТleă
prКМtТМeălКăМКreăКăКjunsăКutorulăînăМКdrulăМerМet rТТ.ă
9. Bibliografie - esteăunăМompКrtТmentăoЛlТgКtorТuăКlă teгeТă şТăseăperfeМteКг ăînă МonformТtКteăМuă
standardele în vigoare. ÎnălТstКăЛТЛlТogrКfТМ ăseăТnМludăluМr rТleăutТlТгКte.ă
ReferТn eleăЛТЛlТogrКfТМeăla sursele utilizate seăperfeМteКг ăînăМonformТtКteăМuăstКndКrdeleă
nК ТonКleăşТăТnternК ТonКleăînăЯТgoКre.ăÎnăproМesulăelКЛor rТТăteгeТădeămКster,ăКutorulăesteăoЛlТgКtă
s ă ТnМlud ă referТn eă lКă surseleă utТlТгКteă înă МКdrulă luМr rТТ.ă ReferТn eleă suntă preгentКteă înă ordТneă
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КlfКЛetТМ ăМuăp strКreКănumerot rТТăunТМe.ăSurseleăWeЛăseăsМrТuă МuădenumТreКăМomplet ,ăКdresКă
eleМtronТМ ăКăsТte-luТ,ădКtКă ТăorКăКММes rТТ.ăReferТn eleălКăsurseleăЛТЛlТogrКfТМeăînăteбtulăluМr rТТăseă
ТndТМ ăМuăpКrКnteгeăp trКteăînămodulăurm tor:ă[45,ăp.381]ăînăМКreăprТmulănum ră(înăeбemplulădКtă45),ărepreгТnt ăТndТМeleăЛТЛlТogrКfТМăКlăsurseТălКăМКreăseăfКМeăreferТn ,ăТКrăКlădoТleКă(ărespeМtТЯă- p.
381) – ТndТМ ăpКgina de unde a fost preluat citatul.
10. Anexa (opțional), unulă dТntreă Мomponenteleă teгeloră deă mКster,ă seă preg teşteă înă funМ Тeă deă
neМesТt Т.ă Aneбeleă (tabele, figuri, coduri sursă)ă înso esМă teгКă deă mКsteră pentruă МКă ТnformК ТТleă
Мon ТnuteăînădТЯerseămКterТКleăТlustrКtТЯeăs ăînlesneКsМ ăîn elegereКăТdeТlorăprТnМТpКleăКleăluМr rТТ.ă
SeăreМomКnd ăМКătКЛelele,ădТКgrКmeleă ТăКltămКterТКlăТlustrКtТЯăs ăfТeănumerotКte,ăînso Тteă
deă tТtlurТă plКsКteă deКsuprКă КneбeТă Тă ТnМluseă lКă sfсrşТtulă teгeТă deă mКsteră într-un singur
compartiment- Anexe, iar în Cuprinsul luМr rТТăeleăseăpreгТnt ădup ăBibliografie sub titlul Anexe,
f r ă Кă ТnМludeă denumТreКă fТeМ reТă Aneбe.ă Înă teбtulă luМr rТТă seă fКМeă referТreă lКă num rulă AneбeТ.ă
Materialul ilustrativ la care nu se face nici o referire înă teбtulă luМr rТТ,ă esteă ТnutТlă Тă treЛuТeă
elТmТnКt.ăTotodКt ,ănuăesteăneМesКr ăîntoМmТreКăunuТătКЛelăКtunМТăМсndăКutorulăde ТneădoКrăМсteЯКă
dКteăМКreăpotăfТăuşorăpreгentКteăprТnădou -treТăfrКгeăînăteбt.ăAşКdКr,ăunătКЛelăsКuăunăКltămКterТКlă
ilustrativ treЛuТeă s ă Мon Тn ă numКТă dКteleă generКleă ТmportКnteă pentruă în elegereКă eбplТМТt ă Кă
teбtuluТ,ăТКrăМomentКrТТleă ТăeбplТМК ТТleăneМesКreătreЛuТeăs ăfТeădКteăînăteбtulăproprТu-гТsăКlăluМr rТТă
(înăМompКrtТmentulădoТăşТ/sКuătreТ).ă
11.ăDeclara iaăprivindăasumareaăr spunderiiă- seăМompleteКг ăМonformăanexei 4.
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IV.ăCERIN EăGENERALEăDEăREDACTAREă IăFORMATAREăAăTEZEIă
EбТgen eleăreferТtoКreălКăelКЛorКreКăteгeТădeămКsterăpreЯ dădup ăМumăurmeКг :ă
1. Teza de master copertată (copertă tare)se va prezenta într-un exemplar la Catedră.
2. TeгКăseăЯКătТp rТăpeăСсrtТeăКlЛ ,ăformКtăA4,ăpeăoăsТngur ăpКrteăКăfoТТ.ă
3. La scrierea tezei autorul va respecta în mod obligatoriu utilizarea diacriticelor specifice limbii
romсneă( ,ăс,ăî,ăş,ă ăşТămКjusМuleleălor).ă
4. La perfectarea tezei se va utiliza fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12pt., spК Тulă
între rânduri de 1,5 intervale. Textul va fi încadrat în marginile laterale ale câmpului de lucru Justified.
5. Set rТleăpКgТnТlorăteгeТăЯorăКЯeКăurm torТТăpКrКmetri: în stânga - 30 mm, sus - 25 mm, jos - 25
mm, în dreapta – 15 mm.
6. Titlurile compartimentor vor fi scrise cu litere majuscule (font 14 pt., bold, centered), ale
paragrafelor - МuăprТmКălТter ămКjusМul ,ărestulălТtereămТМТ,ă (fontă 14 pt., bold, centered).ăDup ă
denumirea compartimentului sau a paragrafului nu se va pune punct. Compartimente se vor
numerota prin cifre romane, iar paragrafele prin cifre arabe. Fiecare compartiment începe pe o
pКgТn ă nou .ă PКrКgrКfeleă seă suММed.ă Nuă seă КdmТteă suЛlТnТereКă tТtlurilor. Între denumirile
pКrКgrКfelorăseălКs ăМîteădou ărсndurТălТЛere.ă
7. ToКteă pКgТnТleă teгeТă seă numeroteКг ,ă înМepсndă Мuă pКgТnКă deă tТtluă Тă termТnсndă Мuă ultТmКă
pКgТn ,ă f r ă Кă КdmТteă lТpsКă sКuă repetКreКă КМestorК.ă Num rulă pКgТnТТă seă ТndТМ ă peă Мсmpulă dТn
dreapta – jos al paginii.
Not : PeăpКgТnКădeătТtluă ТăpeăpКgТnКădeăМuprТnsănuăseăЯorăКfТ КănumereleăpКgТnТlor.ă
8. SemneleădeăpunМtuК Тeă(".",":";")ăsuntăurmКteăînămodăoЛlТgКtorТuădeăunăspК Тu.ă
9. NuăsuntăКММeptКteăpresМurt rТăКleăМuЯТntelor,ădeМсtăînăcazul abrevierilor.
10. Înă luМrКreă nuă seă ЯКă КdmТteă utТlТгКreКă pronumeloră Тă Кă ЯerЛeloră lКă persoКnКă Iă sТngulКr.ă
Expunerea textului se face de la persoana III sau de la persoana I plural. De exemplu, în loc de
eбpresТТleă„dup ăp rereКămeК”,ă„euăМonsТder...” seăЯКăutТlТгКăformКă„Кutorulăesteădeăp rereКă...”,ă
„dup ăp rereКăКutoruluТ”,ă„înăopТnТКănoКstr ”,ă„МonsТder m”.ă
11. Înăteг ănuăseăЯorăКdmТteăînsemn rТ,ăМoreМ ТТ,ăМontur rТădeălТtere,ăşters turТ,ăpete,ăКd ug rТălКă
pКgТn ăetМ.ă
12. Caracterul literelor:
МursТЯulă „I”(italic) seă ЯКă utТlТгКă pentruă МuЯТnteleă deă orТgТneă str Тn ,ă tТtlurТă deă М r Тă sКuă
perТodТМe,ăunăМuЯсntăsКuăunăpКsКjăМКreămerТt ăКăfТăpusăînăeЯТden ;ă
КldТnulă„B”(bold) seăЯКăfolosТăpentruătТtlurТăsКuăpentruăeЯТden ТereКăpropoгТ ТТlorăorТăКăfrazelor
МeăЯorăМКptКăКten ТК.ă
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13. ImprТmКreКă teгeТă peă СсrtТeă treЛuТeă s ă fТeă МКlТtКtТЯ .ă LТterele,ă semnele,ă formulele,ă fТgurТleă
treЛuТeăs ăКТЛ ăКМeeКşТăТntensТtКteăpeăpКrМursulărсnduluТ,ăpКgТnТТ,ăluМr rТТăînăКnsКmЛlu,ăТКrăТndТМТТă
formulelorătreЛuТeăs ăfТeălizibili. SeăreМomКndКăКătТp rТăteгКălКăТmprТmКnt ălКser.ă
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V.ăALC TUIREAăLISTEIăBIBLIOGRAFICEă
Oăteг ătreЛuТeăs ăТnМlud ăoălТst ăКămКterТКlelorăutТlТгКteăînăpreg tТreКădoМumentuluТ.ăPentruăoăteг ă
de master lista bibliografic ă (BIBLIOGRAFIE) ЯКă ТnМludeă nuă mКТă pu Тnă deă 50ă surse.ă
BТЛlТogrКfТКă seă ЯКă redКМtКă înă ordТneКă КlfКЛetТМ ă Кă numeloră КutorТlor,ă ТКră înă lТpsКă men Тon rТТă
КutorТlor,ă înă ordТneКă КlfКЛetТМ ă Кă tТtlurТlor.ă PerfeМtКreКă ЛТЛlТogrКfТeТă seă reКlТгeКг ă Мonformă
standardelor acceptate - pentru manuale: numele autorului (КutorТlor),ă tТtlul,ă edТ ТКă (dКМ ă esteă
МКгul)ăorК ul,ăedТturК,ăКnul,ănum rulădeăpКgТnТ;ăînăМКгulăpublica iilorăperiodiceă(aici sunt incluse
reЯТsteleăşТăМulegerТleădeăКrtТМole):ănumeleăКutorТlor,ădenumТreКăКrtТМoluluТ,ădenumТreКăpuЛlТМК ТeТă
(reЯТsteТ,ăМulegerТТ)ăМuăКЛreЯТerТleăКММeptКte,ăКnulăedТ ТeТ,ăЯolumul,ănum rul,ăpКgТnТleădeăînМepută Тă
sfсrşТt.ă
Acteă normativeă interna ionaleă şiă interneă – denumТreКă КМtuluТă normКtТЯ,ă num rulă Тă dКtКă
Кdopt rТТă КМtuluТ,ă denumТreКă puЛlТМК ТeТ,ă num rulă Тă dКtКă puЛlТМ rТТă КМtuluТă normКtТЯ,ă num rulă
КrtТМoluluТădТnăpuЛlТМК ТeăundeăКăfostăpuЛlТМКtăКМtulănormКtТЯ.ă
Exempleădeăpublica iiă iăacteănormative:ă
1. DeМlКrК ТКă UnТЯersКl ă Кă DrepturТloră OmuluТă КdoptКt ă deă AdunКreКă GenerКl ă Кă OrgКnТгК ТeТă
NК ТunТlorăUnТteălКă10ădeМemЛrТeă1948.ăRКtТfТМКt ăprТnăHot rсreКăPКrlКmentuluТăRMănr.ă217-XII
dТnă28.07.1990.ăÎn:ă„TrКtКteăТnternК ТonКle”,ă1998,ăЯol.ăI,ăp.ă11-18.
2. Codulă eduМК ТeТă Кlă RepuЛlТМТТă MoldoЯКă Nr. 152 din 17.07.2014, MO nr. r. 319-324 din
24.10.2014. în Monitorul Oficial Nr. 319-324,in vigoare din: 23.11.2014
3.ă LegeКă Мuă prТЯТreă lКă funМ ТКă puЛlТМ ă Тă stКtutulă funМ ТonКruluТă puЛlТМă nr.ă 158-XVI din
04.07.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 230-232 din 23.12.2008 cu
modТfТМ rТleăulterТoКre;ă
Exempleădeăpublica iiăcuăunăsingurăautor:
1. Balan O. Afirmarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului. În: Materialele mesei
rotundeăМuăpКrtТМТpКreăТnternК ТonКl ăМonsКМrКt ăКnТЯers rТТăКă20-a de la fondarea Academiei de
AdmТnТstrКreăPuЛlТМ ădeăpeălсng ăPre edТnteleăRepuЛlТМТТăMoldoЯКă„ProteМ ТКădrepturТlorăomuluТ:ă
meМКnТsmeănК ТonКleăşТăТnternК ТonКle”,ă11ădeМemЛrТeă2012.ăCСТ Тn u:ăElКnăPolТgrКf,ă2013,ăpp.ă612.
2. Groza A. Consideraţiuni cu privire la originea românească a titlului „rege” şi „împărat”. În:
MКterТКleleăМonferТn eТăТnternК ТonКleăştТТn ТfТМo-prКМtТМe:ăTeorТКăşТăprКМtТМКăКdmТnТstr rТТăpuЛlТМe.ă
CСТşТn u:ă AМКdemТКă deă AdmТnТstrКreă PuЛlТМ ă deă peă lсng ă PreşedТnteleă RepuЛlТМТТă MoldoЯК,ă
2014. pp. 6-8.
3. Tipa I. Liberarea de pedeapsa penală în reglementarea legislaţiei penale a Republicii
Moldova.ăCСТşТn u:ăTТpogrКfТКă„ReМlКmК”,ă2012.ă256ăp.ă
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4.ă TТpКă I.ă R spundereКă penКl ă Кă funМ ТonКrТloră puЛlТМТă Тă demnТtКrТloră dТnă RepuЛlТМКă MoldoЯКă
pentruă ТnfrКМ ТuneКă deă Мorupereă pКsТЯ .ă În:ă MКterТКleleă МonferТn eТă ştТТn ТfТМo-practice cu
pКrtТМТКreă ТnternК ТonКl ă „TeorТКă Тă prКМtТМКă КdmТnТstr rТТă puЛlТМe”,ă 23ă mКТă 2014.ă CСТşТn u:ă
AМКdemТКădeăAdmТnТstrКreăPuЛlТМ ,ă2014.ăpp.ă143-146.
5. Tofan T. Managementul investițiilor, Red.ă t. S. CAISÎN. Ch: IFC, 2012. 243 p.
6.ăА

ч ă . .

ияă

7.ă и

ăА. .ăО

ыă

ă

ия.ă

ă

ия.ă

:ăО

- ,ă2004.ă584ă .ă

:И ФЭ

О , 2003,320 .

La utilizarea unei teze de doctor,ăreferТn eleăseăfКМălКăКutoreferКtă ТănuălКăteг .ăEбemplu:ă
Karsten Kling. Influenţa instituţiilor statale asupra sistemelor de ocrotire a sănătăţii.
Autoreferatul tezei de doctor în sociologie.ăCСТşТn u,ă1998.ă
Utilizarea publica iilor electronice. Se indicândТМ

site-ul (КdresК)ă respeМtТЯă dКtКă Тă orКă

КММes rТТ.ă Exemplu:
Burian A., Balan O., et al, Drept International Public,ă EdТ ТКă Кă III-Кă (reЯ гut ă şТă Кd ugТt )ă
http://ro.scribd.com/doc/36852303/Drept-International-Public, (accesat la 1 noiembrie, 2016).
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VI.ăROLULăCONDUC TORULUIăŞTIIN IFICă
În elaborarea tezei de master, masteranzii sînt КsТstК Тă deă ună МonduМ toră tТТn ТfТМă МКreă
poate fi un cadru didactic sau un practician. ConduМ torulă tТТn ТfТМă îТă КМord ă mКsterКnduluТă
КsТsten ălКăformulКreКăsКuădefТnТtТЯКreКăformul rТТătemeТăteгeТădeămКster,ălКăelКЛorКreКăplКnuluТă
sКuăstruМturТТăteгeТă ТăstКЛТlТreКăstrКtegТeТădeăМerМetКre.ă
Peă pКrМursulă elКЛor rТТă teгeТă МonduМ torulă

tТТn ТfТМă monТtorТгeКг ă КМtТЯТtКteКă

masterandului conform calendarului stabilit de Мomună Мuă КМestК,ă ТКră înă funМ Тeă deă neМesТtКteă
ТnterЯТneăМuăТndТМК ТТămetodТМeăprТЯТndămodulădeăefeМuКreăКăТnЯestТgК ТТloră ТădeăredКМtКreăКăteгeТ.
Dup ăfТnКlТгКreКăteгeТădeăМ treămКsterКndăМonduМ torulăoăeбКmТneКг ă Т,ădup ăМКгăoăКММept ăsКuă
nu, spre imprТmКreКădefТnТtТЯ ă ТăМopertКre.ăÎnăМКгulăКММeptuluТăМonduМ torulăîntoМme teăunăКЯТгă
asupra tezei.
Teza de master esteă oă luМrКreă elКЛorКt ă deă sТneă st t toră deă mКsterКnd,ă ТКră МonduМ toruluТă
ştТТn ТfТМăîТăreЯТnăurm toКreleăКtrТЛu ТТ:ă
- determinarea temei tezeТădeămКsterăîmpreun ăМuămКsterКndul;ă
- elКЛorКreКă împreun ă Мuă mКsterКndulă Кă „Orarului calendaristic al prezentării materialelor
lucrării” pe compartimente;
- ТdentТfТМКreКăîmpreun ăМuămКsterКndul,ăКădТreМ ТТlorăşТămetodelorădeăМerМetКreăşТăКnКlТг ;ă
- anКlТгКă ТăКproЛКreКăplКnuluТăteгeТădeămКster;ă
- МonsultКreКămКsterКnduluТăprТЯТndăМon ТnutulăteгeТ;ă
- recomandarea unor surse bibliografice noi din domeniul de cercetare.
LКă fТnКlТгКreКă teгeТă deă mКster,ă МonduМ torulă ştТТn ТfТМă КnКlТгeКг ă Мon Тnutulă teгeТă şТă
МorespundereКă КМesteТКă Мuă МerТn eleă înКТntКteă deă Îndrumar,ă dup ă МКreă sМrТeă ună Aviz, în care
preгТnt ă oă КnКlТг ă suММТnt ă Мuă МomentКrТТă şТă КpreМТerТă Кleă teгeТă (Anexa 5). ConduМ torulă
reМomКnd ăun specialist din afara Academiei, pentru a oferi o recenzie lКătemКăМerМetКt .
CКlТtКteКă deă reМenгentă oă poКteă КЯeКă oă persoКn ă Мuă tТtluă deă doМtor/doМtoră СКЛТlТtКtă înă
domenТulă deă МerМetКre,ă ună funМ ТonКră puЛlТМă Мuă funМ Тeă deă МonduМereă nuă mКТă mТМ ă deă şefă de
dТreМ ТeăgenerКl ,ăМonduМ torul (КdjunМtulăМonduМ toruluТ)ădeăКutorТtКteăКăКdmТnТstrК ТeТăăpuЛlТМeă
centrale,ăМonduМ torulăКutorТt ТТăКdmТnТstrК ТeТăpuЛlТМeăloМКleădeănТЯelulăII. (Anexa 6)
Avizul conducătorului ştiinţific și recenzia suntă doМumenteă oЛlТgКtorТТă pentruă КММeptКreКă Тă
sus ТnereКă teгeТ.ă Semn turКă reМenгentuluТă ЯКă fТă КutentТfТМКt ă Мuă tampila serviciului resurse
umane din ТnstТtu Тa înăМКdrulăМ reТКăКМtТЯeКг ăacesta.
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VII.ăPREZENTAREAăŞIăSUS INEREAăTEZEIăDEăMASTER
PreгentКreКă Тă sus ТnereКă puЛlТМ ă Кă teгeТă МonstТtuТeă oă etКp

ТmportКnt ă ă înă МКdrulă

progrКmuluТă deă mКsterКt.ă LuМrКreКă fТnТsКt ă esteă ТmprТmКt ă Тă МopertКt ,ă Мonformă МerТn eloră
stabilite în compartimentul 4 al prezentului îndrumar. Teza de master, semnată de autor i de
conducătorul științific,ăînso Тt ădeăavizul МonduМ toruluТă tТТn ТfТМă Тădeărecenzie esteăpreгentКt ălКă
МКtedrКădeăspeМТКlТtКteăМuăМelăpu Тnădou ăs pt mâniăînКТnteădeăгТuКăsus ТnerТТ.ă
MetodТstulă МКtedreТ,ădup ăЯerТfТМКreКăpreгen eТăsemn turТlor,ăКЯТгuluТă Тă reМenгТeТ,ăînregТstreКг ă
teza într-un registru special.
Sus ТnereКă teгeТ Кreă loМă puЛlТМ,ă înă fК Кă ComТsТeТă deă eЯКluКre,ă МonstТtuТt ă prТnă ordТnulă
reМtoruluТ.ăOrКrulăsus ТnerТТăpuЛlТМeăКăteгelorădeămКsterăesteăsemnКtădeăМ treăreМtoră Тăf МutăpuЛlТМă
Мuăoălun ăînКТnteădeăsesТuneКădeăsus ТnereăКăteгelor.ă
ProМedurКădeăsus ТnereăКăteгelorădeămКsterăesteăКsТgurКt ădeăМ treăComТsТКădeăeЯКluКreăКăteгeloră
deămКster.ăPre edТnteleăpreгТnt ămemЛrТТăComТsТeТă ТăТnformeКг ămКsterКnгТТădespreăordТneКădeă
sus ТnereăКăteгelor.ăSus ТnereКăteгeТădeămКsterăesteăpreМedКt ădeăКnun КreКănumeluТămКsterКndului
Тă Кă temeТă teгeТ,ă deă М treă seМretКrulă ComТsТeТ.ă MКsterКndul,ă înă mКбТmumă 10ă mТnuteă preгТnt ă
prТnМТpКleleă reгultКteă Кleă МerМet rТТă Мonformă unuТă plКnă Мeă ЯКă Мon Тne:ă temКă teгeТ,ă КrgumentКreКă
КlegerТТătemeТădeăМerМetКre,ăsМopulăşТăoЛТeМtТЯeleăluМr rТТ,ăprТnМТpКleleăreгultКteăКleăТnЯestТgК ТeТ,ă
noutКteКăştТТn ТfТМ ăКăluМr rТТ,ăМontrТЛu ТКăpersonКl ,ăМonМluгТТăşТăreМomКnd rТ.ăSus ТnereКăteгeТădeă
mКsterăpoКteăfТăînso Тt ădeăpreгentКreКăînăPoаerăPoТnt.ă
Dup ă preгentКreКă deă М treă mКsterКndă Кă rКportuluТ,ă memЛrТТ ComТsТeТă deă eЯКluКreă Тă
op ТonКl,ăМeТăpreгen ТăînăsКl ,ăîТăКdreseКг ăКМestuТКăîntreЛ rТăКsuprКăМon ТnutuluТăteгeТ.ă
MКsterКndulăpoКteăr spundeălКăîntreЛ rТăТmedТКtădup ăfТeМКreăîntreЛКre,ăsКuăpoКteăsolТМТtКă
tТmpă pentruă formulКreКă r spunsurТlor.ă MКsterКndulă ЯКă r spundeă lКă întreЛ rТă МlКr,ă suММТnt,ă ЛТneă
КrgumentКtă Тă lКă suЛТeМt.ă AutorТТă întreЛ rТloră ТКuă КМtă deă r spuns,ă f r ă Кă ТnТ ТКă oă polemТМ ă peă
marginea subiectului.
ÎnăМКгulăînăМКreălКăsus ТnereКăpuЛlТМ ăКăteгeТădeămКsterăesteăpreгentăМonduМ torulă tТТn Тfic,
КМestКăpoКteăЯenТăМuăoăluКreădeăМuЯсntălКМonТМ ,ăînăМКreăЯКăТnformКăComТsТКăprТЯТndăМolКЛorКreКă
cu masterandul la realizarea tezei.
AЛsen КămКsterКnduluТădeălКăsus ТnereКăpuЛlТМ ăsКuăoЛ ТnerКăuneТănoteănesКtТsf М toКreăăînă
cadrul sesiunii respective, seăМonstКt ăînăproМesulăЯerЛКl.ăMКsterКndulăЯКăКЯeКăposТЛТlТtКteКădeăКă
sus Тneă teгКă deă mКsteră repetКt,ă înă МКdrulă КlteТă sesТunТă deă eбКmТnКre,ă deă Мelă multă deă dou ă orТă înă
urm torТТăКnТ.ă
CСeltuТelТleă deă eбКmТnКreă repetКt ă Яoră fТă suportКteă deă М treă МКndТdКtă Мonform tarifelor
adoptate de Senatul Academiei.
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VIII. CRITERIILE DE EVALUARE A TEZEI
EЯКluКreКăteгeТă deămКsterăpuneăКММentulăpeăМompete eleăКutoruluТăreТeşТndădТnă КplТМКreКă
МunoştТn eloră teoretТМeă şТă propunerТloră prКМtТМe,ă înă МКdrulă proМesuluТă deă elКЛorКre a tezei,
speМТfТМeădomenТuluТădeăМerМetКreă Т/sКuăformКreăprofesТonКl .ă
TeгКădeămКsterăЯКăfТăКpreМТКt ădup ăurm toКreleăМrТterТТ:ă
1.ăGrКdulădeăМorespundereăКătemeТăteгeТăМuăspeМТКlТгКreКăşТăМuăМon ТnutulăluМr rТТ;ă
2. Actualitatea temei, valoarea teoretТМ ăşТăМКrКМterulănoЯКtorăКlăluМr rТТăТnЯestТgКte;ă
3.ăCКlТtКteКăfundКment rТТăştТТn ТfТМe;ă
4.ăReКlТгКreКăoЛТeМtТЯelorăМerМet rТТ;ă
5.ăCКlТtКteК/МompleбТtКteКămetodologТeТăМerМet rТТ;ă
6.ăReleЯКn КăprКМtТМ ăКăstudТuluТăefeМtuКt;ă
7. Respectarea corectitudТnТТăstТlТstТМeă ТăgrКmКtТМКleăКăteбtuluТ,ăМerТn elorădeăteСnoredКМtКre;ă
8.ăModКlТtКteКădeăeбpunere,ăКrgumentКreăКăМonМluгТТlor,ăreМomКnd rТlorăpreМumă ТăМКpКМТtКteКădeă
Кăr spundeălКăîntreЛ rТ.ă
9.ă ТnutКămКsterКnduluТălКăsus ТnereКăteгeТ.
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ANEXE
Anexa 1.
Foaia de titlu a tezei

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
(font 16, Bold, centered)

ACADEMIAăDEăADMINISTRAREăPUBLIC
(font 16, Bold, centered)

Departamentul Studii Superioare de Master
(font 14, Bold, centered)

Denumirea Catedrei de profil
(font 14, Bold, centered)

Denumirea programului
(font 14, Bold, centered)
(cifrul programului - Anexa 2)

TEZA DE MASTER
(font 14, Bold, centered)

TITLUL TEZEI
(font 16, Bold, centered)

Autorul:
Prenumele, NUMELE

______________________ Semn turaă(fontă14,ăBold)

__________________

CHI IN U, 201_
(font 14, Bold)
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Conduc torulăştiin ific:
Prenumele, NUMELE,
Semn tura,ătitlulăştiin ific
iă tiin ifico-didactic
(font 14, Bold)

Anexa 2

CIFRURILE PROGRAMELOR DE MASTER
(font 16, Bold)
Cifrul

Denumirea programului

TeorТКă ТăprКМtТМКăКdmТnТstrК ТeТăpuЛlТМeă

31

AdmТnТstrКreăpuЛlТМ ă

31

DreptăМonstТtu ТonКlă ТădreptăКdmТnТstrКtТЯă

38

AntТМorup Тeă

38

RelК ТТăТnternКtТonКleă

31

MКnКgementăТnformК ТonКlăînăAPă

44

Management

36
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Anexa 3
Exemplu de prezentare al cupinsului

23

Anexa 4.
ModelădeădeМlКrК Тe prТЯТndăКsumКreКăr spunderТТ

DECLARA IAăPRIVINDăASUMAREAăR SPUNDERIIă

Subsemnatul, _______________________________, declar peăproprТКăr spundereă
Numele, Prenumele
М ă mКterТКleleă preгentКteă înă teгКă deă mКsteră suntă reгultКtulă proprТТloră МerМet rТă şТă reКlТг rТă
ştТТn ТfТМe.ă ConştТentТгeгă М ă înă МКгă МontrКr,ă urmeКг ă s ă suportă МonseМТn eleă înă МonformТtКteă Мuă
legТslК ТКăînăЯТgoКre.ă

Numele, Prenumele ______________________________
Semn turКă
Data

24

Anexa 5.
AЯТгulăМonduМ toruluТăştТТn ТfТМălКăteгКădeămКster

ACADEMIAăDEăADMINISTRAREăPUBLIC
DEPARTAMENTUL STUDII SUPERIOARE DE MASTER
CATEDRA_________________
AVIZ
la teza de master cu tema:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________l
aborat ădeămasterandul/aă
________________________________________________________
conduc torulă tiin ificăalătezeiădeămasteră
_____________________________________________
1. Corespundereaătemeiătezeiăcuăcon inutulălucr riiă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Argumentareaăactualit iiătemeiă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________
3. Calitateaă fundament riiă tiin ificeă (elaborareaă ipotezei,ă selectareaă metodeloră deă
cercetare,ă colectareaă şiă interpretareaă datelor,ă sintetizareaă p r iiă teoreticeă etc.)ă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________
4. Respectareaă rigoriloră privindă aspectulă grafic,ă normeleă gramaticaleă înă vigoareă şiă
referin eleă
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
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Anexa 6.
CerТn e fК ăde recenzie
RECENZIE
la teza de master a masterand (ei/lui) Numele, prenumele, cu tema:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Recenzentul se va referi la:
-

КМtuКlТtКteКătemeТăКЛordКteă ТăКrgumentКreКăКМesteeКădeăМ treăКutor;

-

МunoК tereКădeăМ treăКutorăКăpuЛlТМК ТТloră tТТn ТfТМe,ăprТЯТndăsuЛТeМtulăКЛordКt;

-

proЛlemeleădeăЛКг ăexaminate în lucrare;

-

argumentarea ТdeТlorăsus Тnute;

-

ТnutКălТngЯТstТМ ăКăteбtuluТ;

-

leg turКălogТМ ăîntreăМonМluгТТleă ТăreМomКnd rТleăformulКteă ТăreloЯКn КălorăКplТМКtТЯ .

Recenzentul va formula:
- obТeМ ТТ şТăsugestii care КrăsporТăМКlТtКteКăluМr rТТ;
- apreМТereКăluМr rТТ
- propuneri privind МonferТreКăsКu,ădup ăМКг,ăneăМonferТreКătТtluluТădeămКsterăă
Date cu privire la recenzent
Numele, prenumele,
funМ ТК,ătТtlulăştТТn ТfТМ, tТТn ТfТМo-didactic
DКtК,ăsemn turК
(Semn turКăesteăautentificat Мuă tКmpТlКăТnstТtu ТeТăînăМКreăКМtТЯeКг recenzentul).
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Anexa 7
Listaăabrevieriloră(op ional)
Înă ordТneКă КlfКЛetТМ ă suntă lТstКteă toКteă КМronТmeleă folosТteă înă teбt,ă împreun ă Мuă semnТfТМК ТКă
ТnТ ТКlelorăşТătrКduМereКăînălТmЛКăromсn ă(dКМ ăesteăМКгul).
De exemplu:
APC- Administra iaăPublic ăCentral
CSJ - CurteaăSuprem ădeăJusti ie
DRIIE - DepartamentulădeăRela iiăInterna ionaleă iăIntegrareăEuropean
ÎMM - Întreprinderileămiciăşiămijlocii
SNC - StandardulăNa ionalădeăContabilitate
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