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Concursul de admitere la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun.
Chişinău pentru domeniul de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă) şi
ciclul II (masterat), atât la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă (pentru
ciclul I), cât şi studii cu finanţare din buget şi în bază de contract s-a desfăşurat în baza
următoarelor acte normative:
J

■S

■f

„Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ
superior din Republica Moldova” cu unele modificări, aprobat prin Hotărârea Colegiului
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 61 din 27 aprilie 2006;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă
(ciclul I) în instituţiile de învăţământ superior şi Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul II), aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 (procesul de admitere);
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă
(ciclul I) în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, aprobat la şedinţa Senatului
UPS „Ion Creangă” din 31.05.2013.
în scopul organizării, desfăşurării, supravegherii şi controlului concursului de admitere în

Universitate, prin ordinul rectorului, a fost creată comisia de admitere, comisia tehnică, comisiile
de examinare a probelor de aptitudini, comisia de examinare a contestărilor, serviciile
responsabile de automatizare a activităţilor în perioada admiterii. Accentul a fost pus pe
implicarea activă a reprezentanţilor mediului studenţesc, antrenaţi în procesul de consultare şi
monitorizare a candidaţilor.
Stocarea şi prelucrarea datelor prezentate de persoanele care au aplicat cereri de înscriere la
concurs a fost realizată prin reţeaua computerizată unică a universităţii, unde a fost depozitată
toată informaţia referitoare la candidaţi, astfel fiind înlăturat lucrul manual de prelucrare a
informaţiei pentru efectuarea concursului, totalizarea rezultatelor etc. Acest fapt a redus gradul
de implicare al persoanelor din comisiile tehnice şi procentul de erori legate de factorul uman.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii comisiei de admitere în perioada 16 iulie - 31 august
s-a

realizat

informarea

operativă

despre

desfăşurarea

admiterii

la

toate

specialităţile/specializările: s-au afişat zilnic informaţiile privind numărul cererilor depuse pentru
fiecare specialitate/domeniu de formare profesională în dependenţă de categoriile de candidaţi ce
au participat la concurs, limba de instruire, forma de învăţământ şi sursa de finanţare.
Candidaţilor li s-au adus la cunoştinţă modificările în procesul de admitere care au parvenit pe
parcurs din partea ME. S-au oferit informaţii în mass-media: TV, radio, presă etc.
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Pentru anul de studii 2013/2014 planul de înmatriculare cu finanţare bugetară al U.P.S. „Ion
Creangă” a constituit iniţial 621 de locuri:
S

la învăţământul cu frecvenţă la zi - 503 de locuri pentru cetăţenii Republicii
Moldova, dintre care 42 de locuri pentru candidaţii care au absolvit instituţiile de
învăţământ preuniversitar din raioanele de est ale Republicii Moldova şi mun.
Bender.

■S 33 de locuri pentru cetăţenii altor state înscrişi la studii în baza protocoalelor de
colaborare între Republica Moldova şi ţările respective;
S

la învăţământul cu frecvenţă redusă - 85 de locuri pentru cetăţenii Republicii
Moldova

In comparaţie cu anul trecut universitatea a primit de la ME la învăţământul cu finanţare
bugetară cu 8 de locuri mai multe la învăţământul cu frecvenţă la zi şi cu 2 de locuri mai multe la
învăţământul cu frecvenţă redusă, (vezi Tabelul nr.l).
Tabelul nr.l
Forma
de învăţământ

Planul de
înmatriculare pentru
anul de studiu
2012/2013
495

Planul de
înmatriculare pentru
anul de studiu
2013/2014
503

învăţământ cu frecvenţă redusă

83

85

Total Universitate

578

588

învăţământ cu frecvenţă la zi

Analiza rezultatelor Admiterii 2013-2014 a arătat următoarele:
S

pentru admiterea la toate specialităţile incluse în planul de stat cu finanţare
bugetară, în turul întâi, a fost necesar un concurs suplimentar pentru 36 de locuri
bugetare la diferite specialităţi cu instruire în limba română şi limba rusă;

S

la învăţământul de zi la 503 de locuri prevăzute de planul de stat pentru cetăţenii
RM au fost depuse 1172 cereri, dintre care 927 cereri de la candidaţii din
localităţile rurale şi 245 cereri de la candidaţii din localităţile urbane, 142 de
candidaţi au depus cereri la cota de 15% (prevăzută conform Regulamentului de
admitere pentru copiii din familiile social-vulnerabile).

După instituţia de învăţământ absolvită cei 1172 de candidaţi se clasifică în:
S

1076 - deţinători ai diplomelor de bacalaureat,

S 81 - absolvenţi ai colegiilor,
S 8 - absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior,
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■S 7 candidaţi au absolvit şcolile medii de cultură generală.
Cele mai solicitate specialităţi la învăţământul cu frecvenţă la zi au fost (vezi Tabelul nr.

2);
Tabelul nr. 2
Specialităţi

Plan

Limbi modeme

65

Număr de cereri
depuse (la prima
specialitate)
271

Număr de cereri
la un loc

Limbi şi literaturi

50

151

3,78

Pedagogia învăţământului primar

40

149

3,72

Psihologie

20

122

3,05

Grafică

10

30

3

Design vestimentar

10

29

2,9

Limbi modeme aplicate

10

23

2,3

Istorie

20

30

1,5

Design interior

15

63

1,57

Asistenţă socială

15

51

1,27

Pedagogie preşcolară

18

23

1,27

4,16

Cele mai înalte medii la bac în grupele cu instruire în limba română la învăţământ cu
frecvenţă la zi, finanţare buget, au fost atestate la:
Specialităţi

Bacalaureat
Limita superioară
Limita inferioară

Limbi modeme

9,6

6,73

Limbi şi literaturi

9,45

6,73

Istorie

9,4

6,3

Pedagogie

9,46
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Psihopedagogie specială

9,32

6,04

Asistenţă socială

9,22

6,22

Limbi modeme aplicate

9,29

7,79

Psihologie

9,21

5,66

Geografie

8,87

6,48

Matematică

8,73

6,76
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în comparaţie cu anul trecut, la admiterea 2013-2014, ME a repartizat mai multe locuri cu
finanţare contract la învăţăm ântul cu frecvenţă redusă (cu 83 de locuri m ai mult), şi mai puţine

locuri cu finanţare contract la învăţământul cu frecvenţă la zi (cu 46 de locuri mai puţine).
Comisia de admitere constată o tendinţă de micşorare a numărului de candidaţi la
specialităţile cu instruire în limba rusă, specialităţile date nu sunt solicitate la admitere: Educaţia
Tehnologică şi Geografie şi Istorie. Dintre specialităţile puţin solicitate cu instruire în limba
română putem nominaliza: Pictură, Informatică şi Matematică, Dans Sportiv şi Modem.
La învăţământul cu frecvenţă redusă la 85 de locuri cu finanţare bugetară au fost depuse
413 cereri (347 candidaţii din localităţile rurale, 66 candidaţii din localităţile urbane). Din ei
202 sunt candidaţi deţinători ai diplomelor de bacalaureat iar 211 sunt deţinători ai diplomelor
de colegiu.
A

înmatricularea la studii a candidaţilor s-a realizat separat după categorii fiind respectate
cotele de admitere prevăzute de Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în
instituţiile de învăţământ superior (90 % - pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat; 10% deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate). în rezultatul concursului de admitere au
fost înmatriculaţi:
•

la învăţământul cu frecvenţă Ia zi, finanţare bugetară - 536 de candidaţi (28 locuri au

rămas neacoperite în turul I din locurile oferite pentru candidaţii care au absolvit instituţiile de
învăţământ preuniversitar din raioanele de est ale republicii şi mun. Bender; 38 locuri au rămas
neacoperite în turul I la specialităţile: Arte plastice (română), Educaţie tehnologică (română şi
rusă), Pictură (română), Arte decorative (română), Dans (română), Geografie şi istorie (rusă),
Etnologie (română), Matematică şi informatică (română), Informatică şi matematică (română),
Informatică (română).
•

la învăţământul cu frecvenţă

la zi, finanţare contract - 295 de candidaţi;

•

la învăţământul cu frecvenţă

redusă, finanţare bugetară - 85 de candidaţi;

•

la învăţământul cu frecvenţă

redusă, finanţare contract - 414 de candidaţi;

Total: 1330 de locuri.
Respectiv:
■

Din numărul total de candidaţi la învăţământul cu frecvenţă la zi, finanţare
bugetară:
- 412 din localităţile rurale şi 119 din localităţile urbane;
- 472 sunt deţinători ai diplomelor de bac; 44 - colegiu, 7 - absolvenţi ai şcolilor medii

de cultură generală, 8 absolvenţi ai instituţiilor superioare de învăţământ;
- 70 de candidaţi au fost înmatriculaţi la cota de 15% (9 candidaţi invalizi de gradul I şi
II; 2 candidat cu deficienţe fizice şi senzoriale; 3 candidaţi ai căror ambii părinţi sunt invalizi; 30
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candidaţi ai căror părinţi sunt participanţi la acţiunile militare; 9 candidaţi din familiile cu 4 şi
mai mulţi copii; 17 candidaţi din instituţiile raioanelor de est ale republicii);
-1 candidat înmatriculat din familii de pedagogi;
- 7 premianţi ai olimpiadelor;
- 492 - moldoveni, 10 - ucraineni, 14 -

ruşi, 6 - bulgari, 6 -

găgăuzi; 3 - alte

naţionalităţi;
Numărul candidaţilor din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender a crescut
faţă de anul precedent, graţie locurilor suplimentare alocate de ME, astfel au fost înmatriculaţi 17 din 42 candidaţi la învăţământul de zi (25 locuri au rămas neacoperite după turul I).
Realizând concursul suplimentar în turul II, s-au acoperit toate locurile bugetare oferite pentru
candidaţii care au absolvit instituţiile de învăţământ preuniversitar din raioanele de est ale
republicii şi mun. Bender.
înmatricularea candidaţilor în bază de contract, cu achitarea taxei de studii, s-a efectuat
după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară, în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ superior din
Republica Moldova şi planului de admitere aprobat de ME. Astfel, în anul curent Ministerul a
proiectat pentru U.P.S. “Ion Creangă” 802 de locuri, din ele - 507 de locuri la învăţământ cu
frecvenţă la zi şi 295 de locuri la învăţământ cu frecvenţă redusă.
Cele mai solicitate specialităţi la învăţământul de zi, studii prin contract au fost:
Psihologia, Limbi şi Literaturi Străine, Limba şi Literatura Română şi Engleză, Pedagogia
învăţământului Primar şi Limba Engleză. La aceste specialităţi toate locurile planificate prin
contract au fost acoperite.
■

Foarte solicitată a fost specialitatea cu finanţare contract de la învăţământul cu
frecvenţă redusă: Psihopedagogie, Geografie, Asistenţă socială, Limba şi literatura
română. Toate 295 de locuri la învăţământ cu frecvenţă redusă, finanţare contract, au
fost acoperite.

In concluzie putem afirma că interesul candidaţilor pentru specialităţile pedagogice este
în creştere, mai orientat în alegerea profesiei, înregistrându-se un număr sporit de candidaţi din
localităţile rurale.
Admiterea la ciclul II, Masterat s-a desfăşurat în baza Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul II), aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007 (procesul de admitere) şi a Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat (ciclul II) în Universitatea Pedagogică de
Stat „Ion Creangă”, aprobat la şedinţa Senatului UPS „Ion Creangă” din 31.05.2013.

6

Pentru anul de studii 2013/2014 planul de înmatriculare cu finanţare bugetară al U.P.S.
„Ion Creangă” la ciclul II, Masterat a constituit 417 de locuri. Toate locurile cu finanţare
bugetară au fost acoperite.
înmatricularea candidaţilor în bază de contract, cu achitarea taxei de studii, s-a efectuat
după aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară, în conformitate cu planul
de admitere aprobat de ME. Astfel, în anul curent Ministerul a proiectat pentru U.P.S. “Ion
Creangă” 311 locuri, după cum urmează:
plan

Acoperite real

Ştiinţe ale educaţiei

238

108

Arte

30

7

Ştiinţe umanistice

13

10

Ştiinţe sociale

20

6

Asistenţă socială

10

1

311

132

Domeniul

Total Universitate

în rezultatul înmatriculării la studii de masterat în bază de contract, cu achitarea taxei de
studii au rămas neacoperite 179 locuri oferite de ME.
Analiza modului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 2013 - 2014 ne-a
permis a veni cu unele constatări si sugestii:
1. A oferi instituţiilor de învăţământ superior autonomie integrală în admiterea candidaţilor
la locurile cu achitarea taxei de studii, cota parte fiind stabilită de instituţiile de
învăţământ superior.
2. A permite instituţiilor, la decizia Comisiei de Admitere, redistribuirea locurilor rămase
vacante după turul II (cetăţenii străini, din Est etc.).
3. A oferi instituţiilor de învăţământ autonomie integrală, în cazul menţinerii cotei de
înmatriculare cu achitarea taxei de studii, de redistribuire a locurilor la formele de studii
(zi, frecvenţă redusă) conform deciziei Comisiei de Admitere.
4. A majora pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei cota ce revine absolvenţilor colegilor de
profil la învăţământul cu frecvcnţă la zi.
5. A omite dublarea în Regulamentul de admire şi alte acte normative emise de Ministerul
Educaţiei cu privire la candidaţii din raioanele de Est ale Republicii Moldova (pentru ei
se planifică locuri în planul de admitere concomitent fiind incluşi în categoria de 15%).
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«

6. în cazul libertăţii de depunere a actelor pentru participarea la concursul de admitere la
mai m ulte instituţii de învăţământ superior, a orienta candidaţii la studii superioare,
licenţă pentru depunerea actelor în instituţiile cu acelaşi profil.

Preşedintele Comisiei de

N. CHICUŞ

Secretar-responsabil al Comisiei de Admitere

A. TVERDOHLEB
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