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I. Dispoziții generale 
 

1. În contextul realizării procesului educațional-instructiv la distanță Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți organizează și desfășoară în semestrul II al anului de 
studii 2019-2020 susținerea tezelor de licență / master online. 

2. Prezenta instrucțiune reglementează organizarea și desfășurarea susținerii tezelor 
de licență / master în conformitate cu:  
a) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării de urgență, 

nr. 55 din 17 martie 2020;  
b) Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și 

Circularele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind organizarea și 
realizarea procesului educațional-instructiv la distanță; 

c) Regulamentul de organizarea a studiilor superioare de licență (ciclul I) și 
integrate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nr. 
1625 din 12.12.2019; 

d) Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 
superioare de licență, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, nr. 1047 din 
29.10.2015;  

e) Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 464 din 28 iulie 2015; 

f) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de 
master, ciclul II, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat în 
ședința Senatului USARB din 09.12.2015, proces-verbal nr. 4. 

 
II. Admiterea la susținerea tezei de licență / master 

 
1. Admiterea la susținerea tezei de licență / master se face prin ordinul Rectorului 

USARB, în care sunt incluși doar studenții care au realizat integral planul de 
învățământ, au susținut prealabil teza de licență / master, acumulând numărul 
necesar de credite. 

2. În cazul candidaților care susțin teza de licență / master repetat, admiterea se 
realizează în baza solicitării scrise a acestora, depusă la secretariatul facultății, cu 
cel puțin trei luni înainte de susținerea finală a acesteia. Candidații respectivi vor 
achita o taxă pentru susținerea repetată a examenului de absolvire, stabilită în 
modul corespunzător de către structurile USARB. 

3. Susținerea prealabilă a tezelor de licență / master se realizează online prin 
videoconferință (GOOGLE Meet).  

a) Studenții transmit teza elaborată pe adresa de e-mail șefului de catedră, 
conducătorului științific și, la discreția catedrei, pe adresa de e-mail indicată în 
orarul susținerii prealabile a tezei de licență / master. Studenții aflați în afara 
hotarelor Republicii Moldova au dreptul să participe la susținerea prealabilă a 
tezei de licență / master. 

b) În ziua și ora indicată în orarul susținerii prealabile a tezelor de licență / master, 
studenții primesc mesaj pe adresa de e-mail de la Președintele Comisiei pentru 
susținerea prealabilă a tezei de licență / master, în care este indicat link-ul de 
participare la videoconferință. Studenții accesează link-ul respectiv și se 
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conectează la videoconferință în vederea susținerii prealabile a tezei de licență / 
master.  

c) În cadrul videoconferinței, studenții prezintă rezultatele cercetării și răspund la 
întrebările membrilor Comisiei. 

d) Studenții care nu dispun de tehnica necesară (telefon, laptop, calculator) și nu au 
acces la internet, se prezintă în ziua susținerii prealabile a tezei la USARB (aula 
523) pentru a avea acces la mijloacele TIC, în vederea participării online la 
susținerea prealabilă a tezei. 

e) La încheierea tuturor prezentărilor, studenții se vor deconecta de la 
videoconferință.   

f) După deliberarea Comisiei, Președintele Comisiei va transmite studenților pe 
adresa de e-mail invitația de a participa la a doua videoconferință. Studenții vor 
accesa link-ul indicat și se vor conecta la a doua videoconferință, în cadrul căreia 
li se vor oferi sugestiile generale și obiecțiile, în vederea îmbunătățirii calității 
tezelor prezentate.  

g) Fiecare student va afla nota / calificativul obținut pe notare.usarb. 
h) După susținerea prealabilă a tezei de licență / master poate fi modificată 

neesențial formularea temei, după necesitate, cu acordul conducătorului științific 
și al Comisiei pentru susținerea prealabilă a tezelor de licență / master.  

 
III. Susținerea tezei de licență / master 

 
1. Susținerea tezelor de licență / master este publică și se realizează online prin 

videoconferință (GOOGLE Meet). Studenții aflați în afara hotarelor Republicii 
Moldova au dreptul să participe la susținerea finală a tezei de licență / master dacă 
au îndeplinit planul de învățământ și au susținut prealabil teza.  

2. Studenții transmit prin e-mail teza (format PDF) conducătorului științific cu cel puțin o 
săptămână înainte de susținerea finală. 

3. În ziua și ora indicată în orarul susținerii tezelor de licență / master, studenții primesc 
mesaj pe adresa de e-mail de la Vicepreședintele Comisiei pentru evaluarea tezelor 
de licență / master, în care este indicat link-ul de participare la videoconferință. 
Studenții accesează link-ul respectiv și se conectează la videoconferință în vederea 
susținerii tezei de licență / master.  

4. În cadrul videoconferinței studenții prezintă rezultatele cercetării (se recomandă ca 
studenții să elaboreze și prezentarea PPT), până la 30 de minute, ulterior răspund la 
întrebările membrilor Comisiei. La încheierea tuturor prezentărilor, studenții se vor 
deconecta de la videoconferință. 

5. După deliberarea Comisiei, Vicepreședintele Comisiei transmite studenților pe 
adresa de e-mail invitația de a participa la a doua videoconferință. Studenții 
accesează link-ul indicat și se conectează la a doua videoconferință, în cadrul căreia  
Președintele anunță în prezența membrilor Comisiei și a absolvenților conferirea 
titlului de licențiat / master și nota obținută la teză. 

 
IV. Prezentarea documentelor în format scriptic 

 
1. Tezele de licență / master se prezintă la Catedră în format scriptic cu cel puțin 2 zile 

înainte de susținerea finală, respectând măsurile de protecție personală, distanța 
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socială, evitând aglomerația la Catedre. Tezele se depun personal sau prin terță 
persoană, sau sunt transmise prin poștă. 

 
V. Contestarea rezultatelor evaluării tezei de licență /master 

 
1. Studenţii au dreptul să conteste decizia Comisiei de evaluare a tezelor de licenţă / 

master. Cererile pentru contestaţii se depun la Decanat sau se transmit în varianta 
scanată pe adresa de e-mail a Decanatului, a Catedrei și a Centrului Activitate 
didactică în decurs de 24 ore de la anunţarea rezultatelor susținerii tezei de licență / 
master.  

a) În cazul tezelor de licență, cererile se înregistrează de către secretarul Comisiei 
de evaluare a tezelor de licenţă în Registrul de evidență a proceselor-verbale. 

b) În cazul tezelor de master, cererile se înregistrează de către secretarul facultății în 
Registrul de evidență a cererilor. 

2. Contestaţiile se examinează online, prin videoconferință, de către Comisia de 
evaluare a tezelor de licență / master, în termen de 48 de ore după expirarea 
termenului de depunere a contestaţiilor.  

3. În cazul contestării notei pentru teza de licență, Comisia pentru examenul de licenţă, 
după reexaminarea tezei de licenţă, decide schimbarea sau nu a notei prin creşterea 
sau prin micşorarea acesteia. Decizia Comisiei rămâne definitivă. 

4. În cazul tezelor de master, studenții au dreptul să conteste rezultatele evaluării 
exclusiv cu privire la procedură.  

 
VI. Dispoziții finale 

 
1. Instrucțiunile specifice pentru anumite specialități / programe de studii privind 

organizarea și desfășurarea susținerii tezelor de licență / master se vor aproba la 
nivel de catedră. 

2. Prezenta instrucțiune se aplică doar pentru susținerea prealabilă și finală a tezelor 
de licență / master în semestrul II al anului de studii 2019-2020. 

3. Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de 
administrație USARB. 

 


