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1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul document reglementează şi determină modalitatea de organizare, în
Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), a elaborării și susținerii tezelor de
licență/masterat în echipă (în continuare – teze).
Art. 2. Regulamentul este elaborat conform:
• Codului Educației al Republicii Moldova (adoptat de Parlament, Cod nr. 152 din
17.07.2014);
• Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza
Sistemului Naţional de Credite de Studiu (aprobat prin Hotărârea Colegiului
Ministerului Educaţiei nr. 7.2 din 15.09.2010; Ordin nr. 726 din 20.09.2010);
• Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat,
ciclul II (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007);
• Regulamentului privind organizarea examenului de finalizare a studiilor
superioare de licenţă în ASEM (aprobat de Senatul ASEM, Proces-verbal nr. 8
din 28.04.2010).
Art. 3. Elaborarea tezei în echipă rezidă în următoarele scopuri:
a) dezvoltarea capacităţilor studenţilor de a lucra în echipă – componentă importantă
pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare;
b) dezvoltarea, la studenți, a capacităţilor de soluţionare a problemelor prin
integrarea sinergetică a competențelor și calităților membrilor echipei;
c) asigurarea unui demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluarecercetare, valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea studenților;
d) oferirea studenţilor a posibilităţii de a-şi împărtăşi părerile, informaţiile, experienţa,
ideile, strategiile personale de lucru;
e) dezvoltarea, la studenți, a capacităţii stăpânirii de sine şi a unui comportament
tolerant faţă de opiniile celorlalţi menit să accepte gândirea colectivă.
Art. 4. Procedura elaborării și susținerii tezelor se va realiza, în mare măsură, conform
prevederilor Ghidurilor privind elaborarea şi susţinerea tezei de licență și de
masterat (redacțiile 2, aprobate de Senatul ASEM, Proces-verbal nr. 3 din 24.12.2013).
2. SPECIFICAȚII REFERITOARE LA ELABORAREA ÎN ECHIPĂ A TEZEI
Art. 5. Cercetările efectuate în cadrul elaborării tezelor vor fi axate pe satisfacerea
necesităţilor mediului economic, rezolvarea problemelor sociale și economice din
Republica Moldova.
Art. 6. Temele tezelor sunt stabilite de catedră, se aprobă de Consiliul Facultății și pot fi
propuse de:
a) cadrele didactice,
b) reprezentanții unor instituții/firme din mediul socio-economic,
c) membrii viitoarei echipe.
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Art. 7. Catedrele se pot asocia în vederea propunerii unor teme comune cu un conținut
interdisciplinar sau transdisciplinar. Aceste teme vor fi aprobate de Consiliile Facultăților
din componența cărora fac parte catedrele respective.
Art. 8. Echipa pentru elaborarea tezei poate fi formată din 2 sau 3 studenți și va fi
condusă de un cadru didactic desemnat de catedră sau prin cotutelă de două cadre
didactice desemnate de catedrele asociate. Echipa poate fi constituită din studenți ai
aceleiaşi specialități/domeniu de formare profesională, ai unor specialități/domenii de
formare profesională diferite din ASEM.
Art. 9. Membru al echipei poate fi doar studentul cu media notelor, pentru anii de studii
precedenți, de minimum 8,0.
Art. 10. Norma de timp stabilită pentru conducerea unei teze:
a) pentru echipa formată din 2 persoane – 28 de ore la Licență și 32 de ore la
Master;
b) pentru echipa formată din 3 persoane – 34 de ore la Licență și 42 de ore la
Master.
În cazul cotutelei, norma de timp se va repartiza egal ambilor conducători.
Art. 11. Membrii echipei, în coordonare cu conducătorul/conducătorii tezei, vor stabili un
plan de activitate și vor organiza sistematic ședințe de lucru ale echipei. Fiecare membru al
echipei va semna un Angajament de a realiza activitățile planificate (Anexa 1).
Art. 12. Fiecare membru al echipei contribuie la elaborarea întregii lucrări, însă se
preocupă, în special, de componentele tezei, stabilite prin coordonare cu
conducătorul/conducătorii, la care este cel mai competent și motivat de a le realiza.
Art. 13. Structura tezei poate fi diferită de cea propusă în Ghid.
Art. 14. Volumul tezei poate fi mai mare decât limita stabilită în Ghid.
Art. 15. La finalizarea tezei, membrii echipei vor elabora în comun și prezenta
conducătorului/conducătorilor un Raport succint de autoevaluare (Anexa 2), în care va fi
evidențiată contribuția fiecăruia la elaborarea tezei. Raportul se va anexa la teză.
Art. 16. Conducătorul/conducătorii tezei vor aprecia cu notă implicarea și rezultatele
cercetărilor obținute de fiecare membru al echipei.
Art. 17. Fiecare membru al echipei va semna o Declarație privind asumarea răspunderii că
materialele prezentate în teză constituie rezultatul propriilor investigații/cercetări (Anexa
3). În cazul plagierii tezei, membrii echipei vor suporta consecințele stabilite de
Regulamentul privind prevenirea plagiatului în rândul studenților (aprobat de Senatul
ASEM, Proces-verbal nr. 5 din 27.02.2013).
Art. 18. Evaluarea finală și susținerea tezei se va realiza la ședința Comisiei pentru
examenul de licenţă/master sau în ședința mixtă a Comisiilor pentru examenul de
licenţă/master în cazul când membrii echipei sunt de la diferite specialități.
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3. DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Prezentul Regulament se aplică în anul de studii 2014 - 2015 doar în cadrul
Facultății Relații Economice Internaționale, iar, începând cu anul de studii 2015 - 2016,
la toate facultăţile din ASEM.
Art. 20. Decanii facultăţilor sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă tuturor studenţilor şi
cadrelor didactice de la facultate prevederile prezentului Regulament.
Art. 21. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul
ASEM.
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Anexa 1

ANGAJAMENT
de a realiza activitățile planificate pentru elaborarea tezei de licență/master:
denumirea tezei

Subsemnatul(a), îmi asum responsabilitatea să realizez toate activitățile
planificate în cadrul elaborării în echipă a tezei de licență/master.
Activități planificate

Perioada

Finalități

Data ___________
______________________________________
numele, prenumele

______________
semnătura

Data ___________
Coordonat __________, conducător științific ________________________________________
semnătura

numele, prenumele, funcţia, titlul ştiinţific
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Anexa 2

RAPORT DE AUTOEVALUARE
referitor la activitățile realizate de fiecare membru al echipei la elaborarea
tezei de licență/master:
______________________________________________________________________
tema tezei

1.______________________________________
numele, prenumele studentului

Activități realizate

Finalități (cu
indicarea paginilor
din teză)

Nota acordată de conducătorul(ii) științific(i) _______________

Semnătura
studentului

Data ___________

__________________________________________

_____________

__________________________________________

_____________

numele, prenumele, funcţia, titlul ştiinţific

semnătura

numele, prenumele, funcţia, titlul ştiinţific

semnătura

2._____________________________________________
numele, prenumele studentului

Activități realizate

Finalități (cu
indicarea paginilor
din teză)

Nota acordată de conducătorul(ii) științific(i) _______________

Semnătura
studentului

Data ___________

__________________________________________

_____________

__________________________________________

_____________

numele, prenumele, funcţia, titlul ştiinţific

numele, prenumele, funcţia, titlul ştiinţific

semnătura

semnătura
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Anexa 3

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
Subsemnatul(a), declar pe răspundere personală că materialele prezentate de
mine în teza de licență/master:
_____________________________________________________________________,
tema tezei

elaborată în echipă, constituie rezultatul propriilor investigații/cercetări.
De asemenea, declar că sursele utilizate de mine în teză, inclusiv cele din
Internet, sunt indicate cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
-

fragmentele de text sunt reproduse întocmai şi sunt scrise între ghilimele, deţinând
referinţa precisă a sursei;

-

redarea/reformularea în cuvinte proprii

a textelor altor autori conţine referinţa

precisă;
-

rezumarea ideilor altor autori conţine referinţa precisă a originalului.
Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate

cu Regulamentul privind prevenirea plagiatului în rândul studenților (aprobat de Senatul
ASEM, Proces-verbal nr. 5 din 27.02.2013).
Data ___________
______________________________________
numele, prenumele

_______________
semnătura

