METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE,
SESIUNEA 2020, LA STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ (CICLUL I)
ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA

I.

Dispoziții generale

1. Concursul de admitere la Universitatea de Stat din Moldova se va efectua în conformitate cu
REGULAMENTUL-CADRU privind organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ
superior din Republica Moldova la studii superioare de licenţă, aprobat prin ordinul nr. 275 din
09.03.2020 al Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, al ordinului
nr. 531 din 10.06.2020 al Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi
al ordinului nr. 532 din 10.06.2020 al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii
Moldova.
II.

Desfăşurarea concursului de admitere

2. Concursul de admitere se va desfăşura în două sesiuni – sesiunea de bază şi o sesiune
suplimentară.
3. Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 27 iulie – 20 august
după cum urmează:
a. Depunerea online a dosarului de concurs – 27 iulie 2020 – 4 august 2020
b. Anunţarea rezultatelor preliminare – 7 august 2020
c. Depunerea actelor în original – 08 august – 18 august 2020 conform orarului stabilit de
Comisia de admitere
d. Anunţarea rezultatelor finale – 20 august 2020.
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4. Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 20 august – 28 august 2020 după cum
urmează:
a. Depunerea online a dosarului de concurs – 20 august – 23 august 2020
b. Anunţarea rezultatelor preliminare – 24 august 2020
c. Depunerea actelor în original – 24 august -26 august 2020 conform orarului stabilit de
Comisia de admitere
d. Anunţarea rezultatelor finale – 28 august 2020.

III.

Condiții de desfășurare a admiterii

5. Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii medii
de specialitate

şi diplomelor de studii superioare/licenţă

se va efectua în baza următoarei

formule de concurs:
MC = 0,3MEA+ 0,7 MAS,
unde:
MC – media de concurs;
MEA – nota medie a examenelor de absolvire;
MAS – nota medie pentru anii studii.
6.

În cazul în care actul de studii acceptat pentru participare la concurs nu conţine informaţii
privind susţinerea examenelor de absolvire şi pentru calcularea mediei de concurs se aplică
formula din punctul 6, atunci media examenelor de absolvire MEA se înlocuieşte cu media pe
ani de studii.

7. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.
8. Înmatricularea la învăţământul cu frecvenţă şi la învăţământul cu frecvenţă redusă se face strict
în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri
stabilite pentru fiecare specialitate /domeniu de formare profesională, formă de învăţământ,
categorie de candidaţi.
9. După afişarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul declarat admis,
confirmă opţiunea lui pentru programul de studii din cadrul Universităţii de Stat din Moldova,
prin depunerea în original a actelor de studii în termenul stabilit.
10. Neprezentarea actului de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul
stabilit, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere.
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11. Candidatul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse on-line. În cazul
introducerii unor date eronate, ce vor influenţa rezultatele concursului, candidatul va pierde
locul bugetar.
12. Candidații care participă la concursul de admitere, la studii superioare de licență, specialitățile
din domeniul general de studiu 011 Științe ale educației în baza recomandărilor la studii
eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului (în baza
necesarului de cadre) și au media de concurs cel puțin 8,0 vor fi înmatriculați la specialitatea
aleasă (stipulată în recomandare) în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul
de înmatriculare cu finanțare bugetară.
13. Candidații care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) și participă la
concursul de admitere la studii superioare de licență la specialitățile din domeniul general de
studiu 011 Științe ale educației și au media de concurs cel puțin 8,0 vor fi înmatriculați la
specialitatea aleasă în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de
înmatriculare cu finanțare bugetară.
14. Candidaţii înmatriculaţi la studii la programele de studii din domeniu general de studii 011
Ştiinţe ale educaţiei vor beneficia în cadrul programului „Pedagogul viitorului”, de burse din
mijloace proprii ale USM ( burse nominale) şi cazare gratuită în cămin. Bursele de studii sunt
oferite pentru toată perioada studiilor de licenţă, cu confirmarea obligatorie prin rezultate
academice excelente.
15. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale
au dreptul să fie înmatriculați în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de
înmatriculare cu finanțare bugetară.
16. Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz), obținute la
olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ a ciclului
liceal, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara
concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.
17. Deținătorii premiilor de gradul I-III, obținute la olimpiadele republicane la disciplinele
școlare incluse în planul de învățământ, precum și premianții concursului republican „Cel mai
bun elev inovator”, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională,
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corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului, în limita locurilor
prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.
18. Candidaţii cu rezultate excepţionale obţinute la olimpiadele internaţionale, naţionale şi alte
competiţii prestigioase internaţionale, vor beneficia pe perioada studiilor de licenţă la
Universitatea de Stat din Moldova, cu confirmarea prin rezultate academice excelente, de trei
categorii de burse de excelenţă:
a. În valoare de 1500 lei/lunar şi cazare gratuită în cămin pentru rezultate remarcabile la
olimpiadele naţionale;
b. În valoare de 2000 lei/lunar şi cazare gratuită în cămin pentru rezultate remarcabile
obţinute la competiţii prestigioase internaţionale;
c. În valoare de 2500 lei/lunar şi cazare gratuită în cămin pentru rezultate remarcabile
obţinute la olimpiadele internaţionale
19. USM acordă candidaţilor burse nominale de studii (conform Regulamentului instituţional), în
baza punctului g) art. 10 al Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de
învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară, aprobat prin Hotărârea nr. 983 a
Guvernului Republicii Moldova din 22.12.2012, candidaţilor cu medii înalte de concurs, în
limita bugetului aprobat de către Senatul Universităţii de Stat din Moldova.
-

Vor beneficia de burse nominale, candidații care nu au reușit să obțină înmatricularea la
studii, în baza bugetului de stat, dar:

-

au rezultate școlare înalte;

-

sunt beneficiarii programului “Pedagogul viitorului”, optând pentru specialități domeniul
general de studiu 011 Științe ale educației;

-

sunt beneficiari ai programului Ambasador USM.
IV. Comisia de examinare a contestaţiilor

20. În baza principiilor de autonomie universitară, în instituţiile de învăţământ superior se
constituie comisii de examinare a contestărilor, care soluţionează contestaţiile depuse. Comisia de
examinare a contestărilor se constituie din preşedinte şi 2-3 membri.
21. Preşedintele şi membrii Comisiei de examinare a contestaţiilor nu pot fi membri ai Comisiei
de admitere şi ai comisiilor de examinare. Componenţa comisiei este aprobată prin ordinul rectorului.
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22. Comisia activează de la data începerii sesiunii de admitere şi până la data declarării
candidaţilor înmatriculaţi.
23. Contestările se depun de către candidaţi online la Comisia de Admitere nu mai târziu de 24 de
ore din momentul afişării rezultatelor.
24. Comisia examinează cererea de contestaţie depusă de candidat şi prezintă concluziile finale
preşedintelui Comisiei de admitere. Deciziile Comisiei de examinare a contestaţiilor sunt definitive şi
se comunică candidatului în termen de 48 de ore de la momentul înregistrării cererii de contestare.

IV.

Dispoziții finale

25. Comisia de admitere va desfășura procesul de admitere în strictă conformitate cu prevederile
actualei Metodologii și a prevederilor regulamentului - cadru, a prevederilor regulamentare
instituționale, care stabilesc principiile de bază, sau unele aspecte ale procesului de admitere și
înmatriculare a candidaților.
26. Comisia de admitere va asigura corectitudinea și transparența procesului de admitere, va
promova valorile academice ale USM.
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