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Ministerlrl Educa(iei, C ulturii
qi Certetiirii al Republicii Moldova

ORDIN

,,1 ,,,q5.,,w1 
"r.

L{gI

miln. Chiqinilu

Cu privire Ia acreditarea programelor de studii superioare de licenld (ciclul I)
g de master (ciclut II) tn instituliile de invdldmdnt superior din Republica Moldova

inbazarezultatelor evalu[rii externe a calitdlii programelor de studii superioare de licenfd

(ciclul I) qi de master (ciclul II), prezentate de Agenlia Na{ionald de Asigurare a Calitdfli in

Educalie qi Cercetare, qi in temeiul art.Il3 alin. (4), art.114 alin. (10) din Codul Educaliei al

Republicii Moldova, nr. 15212014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014,nr.319-324,

art.634),

ORDON:

Se aprobd acreditarea programelor de studii superioare de ticen{i (ciclul I) in institu{iile de

invdfdmdnt superior, conform Anexei 1;

Se aprobd acreditarea programelor de studii superioare de master (ciclul II) in instituliile de

inv6!5m6nt superior, conform Anexei 2;

3. Instituliile de inv6!6mAnt superior vor implementa recomanddrile expuse in rapoartele de

evaluare externi a calitAlii programelor de studii superioare de licen{d (ciclul I) qi de master

(ciclul II), iar Agen{iaNa{ionald de Asigurare a CalitSlii in Educafie qi Cercetare va monitoriza

acest proces;

4. Direc{ia Politici in domeniul invdlEmdntului superior va line cont, la rcpartizarea locurilor cu

finanlare de la bugetul de stat, de rezultatele evaludrii externe a calitafli programelor de studii

superioare;

5. Controlul asupra executdrii prevederilor prezentului Ordin mi-l asum.

Ministru ,rr' ()* Lilia PoGoL$A' *f,

Ex.: Olesea Ciobanu
Tel.:0 (22) 23 36 52
E-mail: olesea.ciobanu@mecc.gov.md
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Anexa 1 

la Ordinul nr. 497 din 19.05.2021 

 

 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul I) acreditate  

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de 

Stat de Educație 

Fizică și Sport 

101 Servicii publice 1013.1 Servicii hoteliere, 

turism și agrement 

Cu frecvență,  

cu frecvență 

redusă 

180 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 1013.1 

Servicii hoteliere, 

turism și agrement 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

0312.1 Politologie Cu frecvență 180 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 0312.1 

Politologie pentru 

o perioadă de 5 

ani 
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Anexa 2 

la Ordinul nr. 497 din 19.05.2021 

 

Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) acreditate  

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 
 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

041 Științe 

economice 

MP1 Logistica și supply 

chain management  

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master  

Logistica și supply 

chain management 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

041 Științe 

economice 

MP Managementul 

marketingului 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

marketingului 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

                                                           
1 MP - Master de profesionalizare 
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Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

041 Științe 

economice 

MP Tranzacții 

internaționale și 

diplomație economică 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Tranzacții 

internaționale și 

diplomație 

economică pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Liberă 

Internațională din 

Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MȘ2 Diplomație, 

securitate, business și 

comunicare 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Diplomație, 

securitate, 

business și 

comunicare  

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Liberă 

Internațională din 

Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MȘ Psihologie clinică și 

consiliere psihologică 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Psihologie clinică 

și consiliere 

                                                           
2 MȘ - Master științific 
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Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

psihologică pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chișinău 

011 Științe ale 

educației 

MP Didactica limbii 

române ca limbă non-

maternă/ străină 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Didactica limbii 

române ca limbă 

non-maternă/ 

străină pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chișinău 

011 Științe ale 

educației 

MP Didactica limbii ruse 

ca limbă non-maternă/ 

străină 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Didactica limbii 

ruse ca limbă non-

maternă/ străină 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” din 

Chișinău 

011 Științe ale 

educației 

MP Educație lingvistică și 

comunicare interculturală 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Educație 

lingvistică și 

comunicare 

interculturală 
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Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Managementul 

serviciilor sociale 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

serviciilor sociale 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Psihologie clinică Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Psihologie clinică 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Psihologie judiciară Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Psihologie 

judiciară pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Psihologia muncii și 

organizațională 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 
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Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

European de 

Credite 

Transferabile - 

ECTS) 

Decizia despre 

acreditare (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Psihologia muncii 

și organizațională 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Studii diplomatice Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Studii 

diplomatice pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

031 Științe sociale 

și comportamentale 

MP Sondaje de opinie, 

marketing și publicitate 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Sondaje 

de opinie, 

marketing și 

publicitate pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

011 Științe ale 

educației 

MP Limba și literatura 

română contemporană și 

tehnologii educaționale 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Limba și 

literatura română 

contemporană și 

tehnologii 

educaționale 

pentru o perioadă 

de 5 ani 



7 
 

 


