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I.

DISPOZITII GENERALE:

invdfdmdntul cu frecvenfd redusd este o componentii organizatorica funclional6 a
USPEE fiind organizat qi funcfiondnd in temeiul:
Codului educatiei nrJ52 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 20|4, m.3 |9 -324, art.634);
Legea nr.142-xVI din 07 iulie 2005 privind aprobareaNomenclatorului
domeniilor de formare profesionald gi al specialit5lilor pentru pregatirea cadrelor in
institufiile de invifimdnt superior, ciclul I;
Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licentd, ciclul II - Master,
studii integrate, ciclul III - DoctoraQ, aprobat prin ordinul ministrului educatiei nr. 1045
din29 octombrie 2015;
Ghidului utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile/ ECTS.
Ghidului de implementare a Sistemului National de Credite de Studiu, up.obut
prin ordinul ministrului educatiei, tineretului gi sportului nr. 140 din 25 f.U**i. 2006;
Regulamentului-cadru privind orgarizareaexaminului de f,rnalizare a studiilor
superioare de licen!6, aprobat prin ordinul ministrului educafiei nr.l047 din 29
octombrie 2015;
Regulamentului cu privire la organrzarea ciclului II studii superioare de
master,
aprobat prin Hotdr6rea Guvemului nr. 464 din28 iulie 2015;
.
Regulamentului privind orgarizarcastudiilor superioare de doctorat, ciclul III,
aprobat prin HG nr.l007 din 10 decembrie 2014;
Recomanddrilor-cadru pentru elaborarea Regulamentului institu{ional privind
otgarizarca evaludrii activitifi de invdJare a studentilor, aprobate prin ordinul
ministrului educatiei nr. 881 din l8 decembrie 2009;
Regulamentului cu privire la condiliile de ocupare a locurilor cu finanlare
bugetari in institutiile de invdtdmdnt superior de stat din Republica Moldova.
Regulamentul de organizare gi desfbgurare a invdtlmdntului fbrd frecven{E in institutiile
de inv6{5mdnt superior universitar, adoptat
Hotiirdrea Colegiului Ministerului
invd{Sm6ntului al Republicii Moldova tr. 3.413 din 27 septembrie 2001, cu actele
normative in vigoare, privind activitatea instituJiei de invSldmdnt superior gi cu
prezentul Regulament.
Durata studiilor la invd{imdntul cu frecventd redusd este cu un an mai mare fat6 de cea
stabilitd pentru invdldmdntul la zi, la specialitiitile respective.
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II.
1.

ADMITEREA

Admiterea la programele universitare gi postuniversitare ale USPEE in sistemul de
invdJdmdnt cu frecvenfl redusd se face in baza criteriilor generale de admitere stabilite
prin Regulamentul de organizare gi desfbgurare a admiterii in institu{iile de inv6{dm6nt
superior universitar qi superior de scurtd durat[ din Republica Moldova. Criteriile
specifice de admitere se stabilesc de cdtre Senatul USPEE la propunerea Consiliilor
Facult6lilor.

2. Admiterea se efeatueazdinbaza instruirii prin contract cu achitarea taxei de studii.
3. Studenfii inscriqi la forma de inv6![mdnt cu frecvenlE redusd incheie un contract de
gcolarizare cu Universitatea, in care se specific6 drepturile gi obligaliile pdr{ilor.

4. Efectivul de studen{i la inviJimdntul cu frecven}d redusl va suferi modificdri in baza
inmatricullrii prin admitere, prin transferul studenJilor de la invdt[mdntul cu frecven{i
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la zi, transferul studen{ilor de la alte institulii, prin inmatriculare la a doua specialitate,
prin restabilirea la studii a celor exmatriculati sau care au abandonat studiile.

III. ORGAI\IZAREA PROCESULUI DE STT]DII:

l.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Pentru fiecare specializare, planul de inv6ldm6nt oferit prin programele de invdfdm6nt
cu frecvenld redus6 este corespunzdtor celui de la forma de invdlimdnt superior la seclia
de zi.
Planul de invdfimdnt pentru frecvenJd redusd nu va depagi 40 la sut[ din orele prev6zute
in planurile de invdtAment cu frecventd la zi, dar nu mai putin de 250 -300 ore cu
frecvent6 obligatorie pe an.
Titularii cursurilor, in conformitate cu prevederile planurilor de invd{dm6nt pentru
frecventd redusS, vor repartiza in curriculumul disciplinei orele pe compartimente qi
teme, vor determina volumul materiei pentru curs, seminare qi studiul individual,
tematica lucrdrilor de control, proiectelor, tematica tezelot de an, subiectele
pentru examene.
in planul de invitdmdnt cu frecven{i redusd se includ cdte I - 2 lucrdri de control la
fiecare disciplind in dependentd de numdrul de ore la disciplina datL. Lucrdrile
de control se rcalizeazd in sald, din conful seminarelor, in timpul sesiunii de instruire qi
examinare. Se vor aprecia cu note.
in planul de invd{dmint cu recventi redusi se prevdd aceleaqi stagii de practicl ca gi la
invdtdmintul de zi. Realizarea stagiului de practicd se monitorizeazl,pindelegarea
unor profesori de specialitate, care vor acorda studentului ajutorul metodic necesar.
in inv6fimdntul superior qi la forma de inv6!6mdnt cu frecvenfd redus6 funclioneazd
sistemul de credite transferabile in aceleaqi condilii cu cele previzute pentru forma de
studii la zi.
Procesul didactic se efectueazd in conformitate cu planul de invdtdmdnt pentru fiecare
specialitate, prin care se stabileqte graficul procesului de inv6tdmint, caxe include
structura fiec6rui an de studiu, rcpartiznea disciplinelor pe anul de invitdmdnt gi
semestre, numdrul de ore pentru fiecare disciplind, numdrul de examene,teze.

8.

Studiile cu frecventi redusi sunt constituite din activitiili independente ale studentului,
cu participarea personald intr-un num[r limitat de activitdli de formare, organizate in
sesiuni de studii de examinare.
in USPEE sunt organizate dovd sesiuni de exarninare pe parcursul fieclrui an de
invdJimdnt -sesiunea de toamnd-iarnd gi sesiunea de primdvarL-vard cu durata integrala
de pind la40 zile.
10. Studiile la anul intdi se incep cu o sesiune de reper de pdnd la 15 zile, pentru care
studentii, incadrafi in cdmpul muncii, vor obline concediu suplimentar din cont
propriu. Aceasti sesiune nu are funclia de evaluare a cunoqtin{elor gi este organizatd,
de regul6, dup6 4 6 sdptdmdni din momentul admiterii studentilor la institulia de
invdtlmdnt. Pe parcursul ei studentii fac cunogtinj6 cu specificul viitoarei specialit{i.
I 1. Chemarea - invitalie la sesiune se elibereazd studen{ilor la sfhrqit de sesiune pentru
urmdtoarea perioad[ de studii qi serveqte drept temei pentru a acorda studentului
concediul suplimentar pl[tit de cihe intreprindere, organiza{ie, institutie de

f.

-

invdJdmdnt.
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facult{ii coordonat cu
qefii catedrelor respective, semnat de Prorectorul pentru Studii FrecvenJd Redusd,

12. Sesiunile se organizeazL conform unui orar stabilit de decanul

intocmit cu 10 zile p6nd la inceputul sesiunii.
13. in cadrul sesiunilor de examinare sunt realizateprelegeri, seminare, lucriri practice gi
de laborator, consultalii, privind indeplinirea lucrdrilor de verificare, tezelor de an,
precum gi evaludrile finale.
l4.La evaluErile finale studentul este obligat sd se prezinte cu cameflrl de note pentru
inregistrarea notelor gi creditelor oblinute.
15. Oblinerea unei note negative la un exurmen sau absen{a de la examen nu este temei
pentru a interuice studentului sd susJind urmdtoarele examene, cu exceptia cazurilor
cind nu au fost promovate cursuri/module stabilite in planul de inv6{dmint, drept
precondilii pentru cursurile evaluate.
16. ln timpul sesiunii curente orice examen poate fi suslinut numai o datd.
l7.Dac6, pe parcursul examindrii studenhrl manifestii o conduitl contradictorie normelor
Codului de Onoare a USPEE, examinatorul are imputemicirea s[ cear6 acestuia sd
pdrdseascd examenul.
18. Pentru studentii care

nu aurcalizat planul de inv6tdmint pentru

sesiunea ordinard sunt

organizate doud sesiuni de recuperare pe parcursul anului de invitdmAnt,

frrd acordarea

concediului pldtit.
19. in cazul c6nd studentul nu arealizatplanul de invdJim6nt qi din motive intemeiate nu sa ptezentat la sesiunile ordinare qi de recuperare, decanul, cu acordul Prorectorului
pentru Studii cu Frecven{d Redus6, poate stabili un alt termen de sus{inere a examenelor
acordarea concediului pldtit. Studentul va primi o fiqd de examinare de la
profesorul care a realizat prelegerile. tn lipsa acestuia, studentul se adreseazd cu o
cerere la geful catedrei cu rugdmintea de a-i permite susJinerea evaluirii la un alt
profesor de la catedr6. Fiqele de examinare sunt semnate
eliberate de cdtre
decanatele facultdtilor.
20. Admiterea la examenele sesiunilor pentru semestrele de prim6vard nu este conditionatd
de rezultatele sesiunilor de examene pentru semestrele de toamnS.
21. Evaluarea gi verificarea calitdtii cunoqtinlelor teoretice qi a deprinderilor practice ale
studenlilor se efectueazd conform formelor de evaluare la invdtdmdntul cu frecven{I la
zi.
22.Rezultatul evaluiriitezei de an se ia in consideralie la stabilirea notei.
23. Notele de la "5" pind la "10", oblinute in rezultatul evaludrii unitdtii de curs/modulului,
permit obJinerea creditelor alocate acestora, conform planului de inv6!6mint.
24. Studentii care av rcalizat planul de invdt[mdnt pentru anul respectiv de studii sunt
promovali la anul urmdtor prin ordinul Rectorului, nu mai tilrziu de 15 octombrie,
beneficiazi de chemare cu platd pentru anul viitor, indiferent de reugita obtinutd in
sesiunile intermediare.
25. Condi{ia de promovare in urmdtorul an de studii este acumularea numdrului de credite
obligatorii pentru calificare.
26. Studentii pot fi promovati conventional dacd au acumulat 60Yo din numdrul total de
credite prevdzute in planul de inv6timint pentru anii precedenfi.
27. Creditele restante pot fi acumulate in sesiunile de recuperare a restantelor.
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28.in orgatizarea activitdfii didactice in cadrul programelor in sistem de invlflmdnt

cu

frecvenfi redus6, USPEE utilizeazdtehnologii specifice pentru pregdtirea studenfilor in

care sunt incluse: suporturi de curs, CD, culegeri tematice qi materiale/tehnologii, care
sd permit6 autoinstruirea gi autoevaluarea.
29. Sistemele de comunicare cu studenlii implicd folosirea Internet-ului, atribuirea unor
conturi individuale fiecdrui student, asigurarea sistemului tutorial, utilizarea altor

mijloace IT.
30. Examenul de licent6 constb din doud probe (una de profil gi una de specializare),
elaborarea gi sustinereatezei (proiectului) de licent6.
31. Diplomele de studii sunt eliberate absolvenfilor de c6tre USPEE, in conformitate cu
Regulamentul actelor de studii
32. Responsabil pentru problemele inv6t[mdntului cu frecven{[ redus6 este prorectorul
pentru Studiile cu FrecvenJd Redus6. El dinjeazd procesul de instruire, coordoneazd
activitatea decanatelor gi catedrelor la elaborarea planurilor de invdfdmdnt, la reflectarea
in programele de inviJdmdnt a specificului instruirii prin invdtdmdntul cu frecvenfd
redus6, la elaborarea indrum6rilor metodice gi asigurarea studenfilor cu literaturd
didactico-metodicS.
33. Prorectorul pentru Studiile cu Frecvenld Redusd efectueazd controlul tuturor formelor
de activitate in cadrul invdJdmdntului cu frecvenjd redus6.

IV. Drepturile pi obligafiile studen(ilor:
l.

Studen{ii incadrati in cimpul muncii, trimigi la studii de cStre angajator sau care s-au
inmatriculat din proprie initiativd in institutiile de invdtdmint superior sau mediu de
specialitate acreditate in condiliile legii, la secliile cu frecventd redusi qi care invafd cu
succes li se stabilegte durata redusd a timpului de muncd de 35 ore pe s6ptimin6.
StudenJilor secliei cu frecventd redusi
se acord[ concedii suplimentare pldtite
o/o
(pdstrtndu-li-se 75
din salariul mediu la locul de munci debazi).
Pentru sesiunea de reper, executarea lucrfilor de laborator qi sustinerea colocviilor qi
examenelor, studentii beneficiaz[ pind la 30 de zile calendaristice anual.
in perioada sus{inerii examenelor de licentl sau examenelor de absolvire studentilor li
se acordd pind la 30 de zile calendaristice.
StudenJii absolvenfi care au indeplinit cu success planul de invdtimint beneficiazd de
concediu suplimentar de pind la 90 de zile calendaristice pentru elaborarea gi susJinerea
proiectului (tezei) de licen!6, tezei de master sau lucrdrii (proiectului) de diplom6.
Chemarea pentru acordarea concediului suplimentar pldtit va fi eliberatl din ziua cind
studentul va prezenta la decanat carnetul de note, completat cu toate notele qi
semndturile profesorilor.
Cheltuielile de deplasare tur-retur, o datb pe ffi, cu transportul feroviar qi transportul
auto public (cu exceplia taximetrelor) a studentilor pentru suslinerea sesiunii de reper,
examenelor, precum qi in cazul deplasdrii pentru sustinerea proiectului (tezei) de licenJd
qi a examenelor de licenld, sint suportate, in mdrime deplin6, de unitatea in care sint
angajati,laprezentareadocumentelordecdldtorie.
Studenlii igi pot face studiile in termeni reduqi prin suslinerea probelor prevdzute in
planul de invl{dmdnt dupd primul an de studii (absolventii colegiilor de profil,

li

J.

4.
5.

6.

7.

8.

institu{iilor de invdtimdnt superior universitar, persoanele care au promovat primele
doul sesiuni cu note nu mai mici de opt ). Pentru absolvenJii colegiilor qi institutiilor de
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invdtdmdnt superior universitar cu specialitAf identice sau inrudite cu cele solicitate in
instituliile superioare, planul de studii universitar va fi racordat cu planurile de studii ale
colegiilor qi instituliilor de invdf[mdnt superior universitar anterior absolvite.
9. Studenlii au dreptul de a opta pentru anumite unitAti de curs/module optionalellaliberi
alegere/de orientare citre un alt domeniu masterat, prevdzute in planul de invdtdmdnt
pentru constituirea propriului traseu. Lista unitdtilor de curs optionale/ la liberd alegere
pentru anul urmdtor de studii este propusd studentilor anual pdn[ la I mai. Pentru a se
inscrie gi a obtine credite la unitdtile de curs mentionate, studentul depune cerere in
scris la sfdrgitul fiecdrui an de studii.
10. Dacd la cursul optional lLa alegere pentru care a optat studentul, nu poate fi constituiti o
formatiune, studentul este obligat s5 opteze pentru alt curs.
11. Dacd o unitate de curs din planul de invdfim6nt este predat de citeva cadre didactice de
lacatedrd, studentul are dreptul la alegere.
12. Studen1ii au dreptul la solicitare sd-gi vadd lucrdrile scrise in timp de cinci zile
lucritoare.
13. Studentii au dreptul de a contesta regulamentar nota dati de examinator. Contestatiile se
examineazd de cdtre o comisie desemnati de decanul facultd{ii, impreund cu qeful
catedrei respective. in componenta comisiei se includ qeful catedrei gi trei specialiqti,
inclusiv examinatorul.
14. Studenlii pot solicit4 prin cerere depusd la decanat, dup6 finalizarea anului I, concediu
academic pe o perioad[ maximum de 3 ani in urmdtoarele situalii: pe motive de
sdndtate, pentru ingrijirea copilului, din motive materiale, burse peste hotare q.a. motive
intemeiate.

prin ordinul Rectorului.
16. Reinmatricularea se face prin ordinul Rectorului,inbaza cererii studentului, semnatil de
decan cu indicarea diferentei de plan la anul in care studentul a fost promovat.
17. Dupd revenire din concediul academic, studentul va rcaIiza cerintele planului de
15. Concediul academic qi perioada acestuia sunt stabilite

inv6{5mint al promotiei cu care vaftnalizastudiile.
18. Dacd studentul la sfirgitul anilor de studii nu arealizat integral programul de inv6Jimint
qi nu a acumulat numdrul total de credite, el are dreptul sd solicite contra plati
continuarea studiilor pin6la 5 ani pentru realizarea cursurilor nepromovate.
19. Studenfii au dreptul de a se transfera la o alti institulie de invdfimint, de la o formS de
inv6{imint la alta. Cererile de transfer vor conJine avizele decanilor din institutia de
bazd qi institutia unde pleaci studentul sau a decanilor facultdlilor in cazul transferului

in cadrul aceleiaqi institufii.
20. Extrasul din foaia matricoll, diplomele de studii depuse la USPEE, vor flt eliberate
numai dupd ce studentul va achita taxa de studii integral pe perioada de pInI la emiterea
ordinului de exmatriculare.
21.in caz de transfer, intrerupere de studii sau exmatriculare, carnetul de student qi de note
se retrage qi se arhiveazd.

22. Studentii exmatricula{i au dreptul sd se restabileasci la studii cu achitarea taxei de
studii qi lichidarea diferentelor conform planurilor de invd![mint.
23. Studentii au dreptul sd oblin[ informatia solicitat[ despre situalia academicd proprie.
24. Studentii pot solicita transferul creditelor accumulate de la o alt6 universitate.

25. Studenfii pot solicita cadrelor didactice consultalii, pot participa la guvernarea
institutiei pot sd beneficieze de toate facilitdlile oferite de Universitate.
26. Studenlii sunt obliga{i si frecventezetoate orele de prelegeri, seminare gi sd se prezinte
conform orarului stabilit la toate formele de evaluare, sd sustind toate examenele,
prevdzute de planul de invdfdm6nt.
27. Sd acumuleze numirul necesar de credite pentru promovarea semestrului, anului de
studii, pentru absolvirea gi ob{inerea diplomei.

sd realizeze la timp gi exigent obligatiile conform planului de
inv[tImint, sd depuni eforturi personale, si lucreze independent pentru a acumula

28. Studentii trebuie

cunogtin{e gi a-gi dezv olta capacittitele.
29. Studenlii sunt obligali sE respecte Codul deontologic universitar al USPEE.

V. Dispozifii finale

-7, al compartimentului "Drepturile gi obligatiile
studentului" sunt prevdzute in articolul 178 aI Codului Muncii qi Hotirdrii
f

. inlesnirile incluse

in

p.I

Guvernului Republicii Moldova nr.23 aprilie2007 "Cu privire la acordarea unor garantii gi
compensatii salaria{ilor care imbind munca cu studiile", cu modificdrile ulterioare.
Regulamentul de organizare gi desfbqurare a invdtim6nhrlui cu frecventd redusi la
USPEE intrd in vigoare din momentul adoptdrii.

2.

