
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII  AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

INSTITUȚIA PUBLICĂ  

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

 

 

COORDONAT 

Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării  al  

Republicii Moldova 

______________________ 

„____”__________ 20___ 

Nr. de înregistrare _______ 

 

 

Agenția Națională de 

Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare 

„____”__________ 20___ 

Nr. de înregistrare _______ 

      Preşedintele ANACEC 

_____________Chiciuc Andrei 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Ciclul I, Licenţă 
Nivelul: 7  ISCED 

Domeniului general de studiu: 041. Ştiinţe Economice 

Denumirea programului de masterat: GESTIUNEA FINANCIAR-

CONTABILĂ A AFACERII 

Tipul masteratului: PROFESIONALIZARE 

Numărul total de credite de studii: 120 

Titlul obţinut: MASTER ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE 

  Baza admiterii: diplomă de studii superioare 

Limba de instruire: română 

Forma de organizare a învăţământului: Cu frecvenţă             

APROBAT 

 

Senatul Universităţii de Stat 

„Bogdan Petriceicu Hasdeu” 

din Cahul, 

Proces-verbal nr.  8 

din 30.06.2020 

 

Preşedintele Senatului 

dr., conf. univ. 

_______________ Todos Irina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 
Anul  

de studii 

Activităţi didactice Sesiuni de examene 
Stagii de practică 

Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 

01.09 - 14.12 

(15 săptămâni) 

01.02 - 24.05 

(15 săptămâni) 

15.12 - 20.01 

(4 săptămâni) 

25.05 - 18.06 

(4 săptămâni) 

- 31.12-10.01 

21.01 -31.01 

(2 săptămâni) 

Paşte                            

(1 săptămână) 

25.06-31.08 

(9 săptămâni) 

II 

01.09 – 10.11 

(10 săptămâni) 

- 16.12 - 29.01 

(4 săptămâni) 

- 11.11-15.12 

Practica de cercetare de master                                   

(5 săptămâni) 

31.12-10.01 

21.01 -30.01 

(2 săptămâni) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII 

 
 

 

                                                   ANUL I de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL I 
Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

F.01.O.001 Modul: Comportament antreprenorial concurențial  
F.01.O.001.1 Microeconomie concurenţială 
F.01.O.001.2 Econometrie și statistică economică 

300 
150 
150 

80 
40 
40 

220 
110 
110 

 
20 
20 

 
20 
20 

 E 10 

F.01.O.002 Politici financiare la întreprindere  150 40 110 20 20  E 5 

S.01.O.003 Activitatea contabilă – evoluţia şi perspective  150 40 110 20 20  E 5 

F.01.O.004 Metodologia  și etica cercetării ştiinţifice economice  150 40 110 20 20  E 5 

F.01.A.005 
F.01.A.006 

Managementul resurselor umane / 
Comportament organizaţional  150 40 110 

20 20 
 E 5 

 Total 900 240 660 120 120  5E 30 

        

  

 

ANUL I de STUDIU                                                                                         SEMESTRUL II  

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

S.02.O.007 Gestiunea fiscală la întreprindere 150 40 110 20 20  E 5 

S.02.O.008 Modul: Contabilitatea Întreprinderii  
S.02.O.008.1 Contabilitatea financiară avansată 
S.02.O.008.2 Contabilitatea managerială avansată 
S.02.O.008.3 Standarde internaţionale de raportare financiară 

300 
100 
100 
100 

84 
28 
28 
28 

216 
72 
72 
72 

42 
14 
14 
14 

42 
14 
14 
14 

 

E 10 

S.02.O.009 Modul: Management financiar  
S.02.O.009.1 Gestiunea financiar-contabilă 
S.02.O.009.2  Diagnosticul financiar aprofundat 

300 
100 
100 

 

80 
40 
40 

 

220 
110 
110 

 

40 
20 
20 

 

40 
20 
20 

 

 

E 10 

F.02.A.010 / 
F.02.A.011 

Dreptul muncii / 
Dreptul comercial 

150 40 110 20 20 
 

E 5 

 Total 900 244 656 122 122  4 E 30 

 



 

ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL III 
Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

S.03.O.012 Audit financiar intern şi extern  150 40 110 20 20  E 5 

S.03.O.013 Modul : Finanţele internaţionale  și corporative 
S.03.O.011.1 Piaţa globală a capitalului. Finanţare şi creditare 
intenaţională 
S.03.O.011.2 Guvernanța financiară corporativă 

300 
150 
150 

80 
40 
40 

220 
110 
110 

40 
20 
20 

40 
20 
20 

 E 10 

S.03.A.014 / 

S.03.A.115 

Tehnologii  informaţionale în contabilitatea întreprinderii/  

Metode de comuncare informaţională 
150 40 110 20 20  E 5 

S.03.O.016 Practica de cercetare de master 300  300 20 20  E 10 

 Total 900 160 740 100 100  4E 30 

 
ANUL II de STUDIU                                                                                           SEMESTRUL IV 

Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

S.04.O.017 Elaborarea şi susţinerea publică a tezei de master 900 - 900    E 30 

 Total 900 0 900    1E 30 
 

Forma de evaluare finală a studiilor 
 

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Nr. ECTS 

1. Susţinerea tezei de master 23.05 -31.05 30 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ 

Nr. Tipul stagiului de practică An de studii Sem. Durata 

nr. săpt. / ore 

Perioada Număr 

ECTS 

1. Practica de cercetare de master II III 5 săptămâni/ 300 ore 11.11 – 15.12 

 

10 

 



 

 

UNITĂȚILE DE CURS / MODULELE LA LIBERA ALEGERE 

 
Cod  Denumirea unităţii de curs/modulului Total ore Număr de ore pe tipuri 

de activităţi 

 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

S.02.L.018 / 
S.03.L.019 

Contabilitate bancară/ 
Contabilitate în agricultură 

150 40 110 20 20  E 5 

S.03.L.020 / 
S.03.L.021 

Corporaţii Trans-Naţionale/ 
Gestiunea portofoliului de valori mobiliare 

150 40 110 20 20  E 5 

 Total 300 80 220 40 40  2E 10 

 
 
 

MINIMUM CURRICULAR 

 

Nr. Denumirea disciplinei 

Total ore Numărul de ore pe săptămână 
Forma de 

evaluare 
Nr. credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 
Curs Seminar Laborator 

1 Teorie economică 180 30 150 10 10 10 E 6 

2 Bazele managementului  180 20 150 10 10 - E 6 

3 Bazele contabilității  180 20 150 10 10 - E 6 

4 Finanțele întreprinderii 180 20 150 10 10 - E 6 

5 Matematica economică  180 20 150 10 10 - E 6 

 TOTAL 900 110 790 50 50 10 5E 30 

 
 
 
 
 
 



Matricea corelării finalităților de studii a programului cu cele ale unităților de curs 
Competențe 

generice 

Unitățile de curs Numărul 

de 

credite 

ECTS 

Codul unității 

de curs 

 Competențe specifice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.Capacitatea de 

analiza şi sinteză 

2.Capacitatea de 

învăţare 

3.Capacitatea de 

soluţionare a 

problemelor 

4.Capacitatea de 

aplicare a 

cunoştinţelor în 

practică 

5.Capacitatea de 

adaptare la noi 

situaţii 

6.Abilitatea de a 

lucra individual 

7.Abilitatea de a 

lucra în echipă 

8.Capacitatea de 

gîndire tactică şi 

strategică 

9.Comunicare orală 

şi scrisă în limba 

maternă / de 

circulaţie 

internaţională 

10.Creativitatea 

11.Capacitatea de 

operare cu 

tehnologii 

informaţionale 

12.Abilitatea de a 

lucra într-un 

context 

internaţional 

Microeconomie concurenţială 
10 

F.01.O.001.1 + +   +   +   +  + +  +   + + 

Econometrie și statistică economică F.01.O.001.2 + + +  + +    +   + +   + + + + 

Strategii macroeconomice fiscale şi 
bugetare 

5 
F.01.O.002 + + +   +   +  +  +  + +   + + 

Activitatea contabilă – evoluţia şi 
perspective 

5 
S.01.O.003 +   + +   + +   +  +   +  + + 

Metodologia  și etica cercetării 
ştiinţifice economice 

5 
F.01.O.004 + + + + + + + + + + +  +  + + + + + + 

Managementul resurselor umane/ 
Comportament organizaţional 

5 
F.01.A.005 / 
F.01.A.006 

+ +     + +  + +  + +     + + 

Gestiunea fiscal la întreprindere 5 S.02.O.007 + +  + +  + + + +   + +  + + + + + 

Contabilitatea financiară avansată 

10 

S.02.O.008.1 +   + +   + +   +  +   +  + + 

Contabilitatea managerială avansată S.02.O.008.2 +   + +   + +   +  +   +  + + 

Standarde internaţionale de raportare 
financiară 

S.02.O.008.3 +   + +   + +   +  +   +  + + 

Gestiunea financiar-contabiliă 
10 

S.02.O.009.1 +    + +  + + + + + + +  +  +  + 

Diagnosticul financiar aprofundat S.02.O.009.2 + +  + + + + +  +  +  + + + +  +  

Dreptul muncii / 
Dreptul comercial 

5 
F.02.A.010 / 
F.02.A.011 

+ +    + +     + + +   +  + + 

Audit financiar intern şi extern 5 S.03.O.012 +   + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Piaţa globală a capitalului. Finanţare 
şi creditare intenaţională 10 

S.03.O.013.1 + + +   + + + + +  + +  + + + + + + 

Guvernanța financiară corporativă S.03.O.013.2 + + +   + +   + + + +  + +  + + + 

Tehnologii informaţionale în 
contabilitatea întreprinderii/  
Metode de comuncare informaţională 

5 
S.03.A.014 / 
S.03.A.115 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +  + 

Practica de cercetare de master 10 S.03.O.016 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Elaborarea şi susţinerea publică a 
tezei de master 

30 

S.04.O.017 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Legenda: 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi 

deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, în vederea realizării activităţilor 

 

10. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a 

întreprinderii şi estimării corecte a valorii acesteia;  



cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul 
optimizării rezultatelor financiare la întreprindere; să gestioneze resursele financiare 

în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze 

scheme de optimizare fiscală la nivel macro şi micro economic 

4 Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

5 Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede 

capacitatea de elaborare şi prelucrare a lor 

6. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească 

politici şi strategii de gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să 

analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de asigurare; să formuleze 

strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să 
aplice tehnici şi metode de optimizare a acestora  

7. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; 

să determine schema cea mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru 

agentul economic respectiv  

8. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

9. Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul 

constatării unor erori; 

11. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele 

politicii bugetar-fiscale  
12 Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 

13. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare 

a acestora 

14. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării 

financiare 

15. Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

16. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze 

scheme de optimizare fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile 

internaţionale  

17. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor 

economice şi de conducere 
18. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse 

categorii şi complexităţi necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului 

financiar; 

19. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; 

să răspundă problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi 

comunicare; 

20. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în 

domeniile Finanţe şi Contabilitate. 

 
 



 

Nota explicativă 
Domeniul general de studii: 041. Ştiinţe Economice 
Denumirea programului de masterat: Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii 

Tipul masterului: profesionalizare 

Credite de studiu: 120 

Titlul obţinut: Master în ştiinţe economie 
Economia de piaţă impune ritmuri rapide de dezvoltare a societăţii bazate pe tehnologiile moderne care 

constituie nucleul postindustrial. Printre acestea un loc important în acest proces îl ocupă pregătirea specialiştilor 

profesionişti în domeniile finanțe și contabilitate. Formarea profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi 
combina cunoştinţe, deprinderi necesare specialistului în situaţii şi medii de muncă diverse. Studierea eficientă a 

disciplinelor prevăzute pentru formarea specialistului în domeniile menționate va permite atingerea acestui scop. 

Cunoştinţele specialistului actualmente trebuie să corespundă standardelor de formare profesională, care includ 

competenţe explicit formulate, definite pe care persoana respectivă este chemată să le etaleze.  
Programul de master  Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii are drept obiectiv fundamental pregătirea 

viitorilor specialişti în sfera financiară, fiscală, contabilă. Scopul principal al instruirii este pregătirea universitară şi 

postuniversitară în domeniul financiar, contabil și fiscal. Realizarea acestui obiectiv derivă din necesităţile societăţii 
contemporane în dezvoltarea economiei naţionale, în care conexiunea domeniilor finanțe și contabilitate derivă de 

necesitatea pregătirii unor specialiști în gestiunea financiar contabilă a întreprinderilor și a altor instituții atît financiar-

bancare, cît și instituțuu publice. Reieșind din această abordare Programul de master  Gestiunea Financiar - Contabilă 

a Afacerii deţine un loc deosebit, direcţiile prioritare de pregătire ale specialiştilor fiind: activitatea întreprinderii, 

gestiunea financiar-contabilă, gestiunea și planificarea fiscală, managementul riscurilor prin asigurări, diagnosticarea 

activității agentului economic, finanţe publice şi pieţele financiare. Obţinerea cunoştinţelor în aceste domenii, prin 

intermediul studiilor pe cicluri (ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat, ciclul III - doctorat), permite angajarea absolvenţilor 
în calitate de:  

- personal mediu de conducere şi administraţie 

- funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară 
- ofiţeri de credit 

- contabil şef 

- manageri financiari, 
- experţi financiari şi fiscali 

- conducători în serviciile economico-financiare 

- analişti financiari 

- consultanţi financiari 
- auditori 

- revizori 

- conducători ai administraţiei publice locale 
- conducători de unităţi economico-financiare mari şi ai compartimentelor structurale 

La elaborarea planurilor s-a ţinut cont de prevederile ale  Planului-cadru și ale Cadrului Național al Calificărilor 

pentru domeniul 0411 Contabilitate și 0412 Finanțe. 

 Toate disciplinele sunt repartizate pe module (cicluri), după cum urmează: 

- Modulul disciplinelor fundamentale (cod F); 

- Modulul de orientare spre specializare (cod S). 

La finalizarea studiilor specialistul trebuie să posede cunoştinţe fundamentale, să gestioneze informațiile, să 

gestioneze resursele, să gestioneze activitatea economică-financiară, șă elaboreze proiectele, să posedă etica profesională, să 

aibă deprinderi de a conduce colective de muncă. 

Finisarea programului de master Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii îi asigură titlul de Master în 
ştiinţe economice. Specialiştii pregătiţi în acest domeniu sunt solicitaţi de întreprinderi de producție și de comerț precum 

și de întreprinderi prestatori de servicii, instituţii financiar-fiscale, de control,  instituţii publice şi ministere. Ei pot lucra 

ca experţi în finanţe şi contabilitate, pot deschide firme proprii şi acorda consultaţii.  
Absolventul obţine titlul de Master în ştiinţe economice la îndeplinirea integrală a planului de învăţământ și a 

susținerii publice a tezei de master, conform sistemului de notare în Republica Moldova cuprins între 1 şi 10 puncte, 

notele de promovare fiind 5 – 10, şi acumulării a 120 credite transferabile conform Sistemului European de Credite 
Transferabile (ESTC).  

Reieșind din prevederile Cadrul Național al Calificărilor  pentru domeniile 0411 Contabilitate și 0412 

Finanțe, programul de master Gestiunea Financiar - Contabilă a Afacerii presupune următoarele finalităţi: 



 

1. Să demonstreze capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de 
muncă diverse, în vederea realizării activităţilor cerute la locul de muncă, la nivel calitativ; 

2. Să raţionalizeze structura resurselor materiale, financiare şi umane în scopul optimizării rezultatelor financiare 

la întreprindere; să gestioneze resursele financiare în domeniul asigurărilor prin aplicarea actelor normative din domeniu;  

3. Să elaboreze devize de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice; să elaboreze scheme de optimizare fiscală 
la nivel macro şi micro economic 

4 Să poată verifica corectitudinea înregistrării operaţiunilor economice şi financiare 

5 Să demonstreze cunoștințe privind conţinutul documentelor primare şi să posede capacitatea de elaborare şi 
prelucrare a lor 

6. Să aleagă şi să utilizeze metode de analiză şi evaluare financiară; să stabilească politici şi strategii de 

gestionare a activităţii economico-financiare, să aplice şi să analizeze indicatorii de apreciere a eficienţei activităţii de 
asigurare; să formuleze strategii de gestiune a veniturilor şi cheltuielilor în cadrul societăţii de asigurare; să aplice tehnici 

şi metode de optimizare a acestora  

7. Să stabilească strategii şi să promoveze politici fiscale şi bugetare la macronivel; să determine schema cea 

mai eficientă / adecvată de planificare fiscală pentru agentul economic respectiv  
8. Să demonstreze capacitatea de a folosi diferite tipuri de programe specializate 

9. Să verifice corectitudinea elaborării rapoartelor, să propună soluţii în cazul constatării unor erori;  

10. Să colecteze informaţie veridică în scopul aprecierii situaţiei economico-financiare a întreprinderii şi 
estimării corecte a valorii acesteia;  

11. Să colecteze şi să interpreteze date cu privire la sistemul financiar şi instrumentele politicii bugetar-fiscale  

12 Să verifice corectitudinea datelor registrelor contabile 
13. Să formuleze sarcini, să manifeste abilităţi de organizare a activităţilor şi de verificare a acestora 

14. Să cunoască legislaţia specifică în domeniul financiar-contabil, rolul raportării financiare 

15. Să proiecteze strategii şi politici de dezvoltare a întreprinderii; 

16. Să proiecteze bugete utilizînd diferite metode de planificare bugetară; să proiecteze scheme de optimizare 
fiscală naţională şi internaţională, utilizînd convenţiile internaţionale  

17. Să demonstreze capacităţi în analiza rapoartelor financiare şi în adoptarea deciziilor economice şi de 

conducere 
18. Să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi structurare a informaţiei de diverse categorii şi complexităţi 

necesare pentru fundamentarea unor cercetări ale domeniului financiar; 

19. Să posede şi să promoveze etică profesională, valori de integritate morală şi socială; să răspundă 

problematicilor sociale, ştiinţifice şi etice care apar în procesul de studiu şi comunicare; 
20. Să utilizeze cunoştinţe teoretice, analitice şi practice specializate, avansate în domeniile Finanţe şi 

Contabilitate. 

Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul formării vor fi atît metodele tradiţionale 
(prelegeri şi seminare), modificate şi completate în funcţie de obiectivele propuse, cît şi metodele moderne, interactive 

orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, activismului, colaborării sociale, spiritului de organizare, iniţiativei, 

inventivităţii şi creativităţii.  
În procesul de studii se va pune accent pe metodele activ-participative (interactive), în vederea sporirii 

potenţialului intelectual al studenţilor prin angajarea unui efort personal în cadrul instruirii şi pregătirii lor pentru o 

activitate profesională activă şi creativă. Se vor utiliza metodele flexibile şi diversificate, specifice conţinutului şi 

tematicii disciplinelor, care vor asigură o învăţare formativă, operaţională, axate pe formarea de deprinderi, atitudini, 
convingeri, valori, aspiraţii. Se vor îmbina in mod specific, pentru diferitele situaţii, metode şi procedee precum:  studiul 

de caz, jocul de rol, dezbateri, frontal, în grup şi individual, brainstorming, investigaţia, proiectul , argumentarea şi contra 

argumentarea, învăţare academică independentă etc.  
Evaluarea va viza eficacitatea activităţilor educaţionale prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi 

rezultatele obţinute de către studenţi în activitatea de învăţare. Ea se va realiza de către profesori şi va viza nu numai 

cunoştinţele, ci şi competenţele, capacităţile şi atitudinile.  
Evaluarea va avea o funcţie pedagogică complexă:  

a) din perspectiva celui evaluat - de stimulare, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de 

conştientizare a propriilor posibilităţi, de orientare profesională pozitivă;  

b) din perspectiva celui care evaluează - de apreciere a eficienţei celor întreprinse de el şi amodificărilor necesare 
pentru realizarea plenară a obiectivelor.  

Procesul de instruire prevede evaluarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele fundamentale și de specialitate, 

elaborarea de către student a raportului privind practica de cercetare de master şi a tezei de master  cu susținerea publică 
a acesteia. 


