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IN MOLDOVA

National information service (data collection tool) on IoHE (including outcoming & incoming mobility, research,
International projects, etc) has been elaborated by the Ministry of Education, Culture and Research of Moldova
(MECRM).
The tool is served in order to benchmark the involvement of the Internationalisation of education, research of
Higher education institutions in Moldova and to implement the methodology of public financing of higher
education institutions (art. 10/ Government decision nr. 343 from 10.06.2020) (romanina version “Hotarirea
Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ
superior / nr 343 din 10.06.2020, art.10) https://mecc.gov.md/sites/default/files/hg343_met.finantare_2020.pdf

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.

IPÎS ______________________________________
număr de studenți fizici la 1 octombrie 2020
Anii
de
studii/forma
de studii

Ciclul I, Licență, învățământ

Ciclul I, Licență, învățământ

Ciclul II, Masterat,

cu frecvență

cu frecvență redusă

învățământ cu frecvență

Ciclul II, Masterat,

învățământ
cu frecvență redusă

240 ECTS
bugetați

180 ECTS
taxă

bugetați

240 ECTS
taxă

bugetați

I
II
III
IV
V
Total
Total

*Datele vor fi transmise conform statisticilor la 1 octombrie 2020

180 ECTS
taxă

bugetați

120 ECTS
taxă

bugetați

90 ECTS
taxă

bugetați

120 ECTS
taxă

bugetați

90 ECTS
taxă

bugetați

taxă

Personal
TOTAL

Doctor în științe

Doctor habilitat în științe

Abilitat cu dreptul
de a conduce
doctorat
*Datele vor fi oferite conform statisticilor la 1 octombrie 2020

Total

Personal

Doctor în științe

Doctor habilitat în
științe

TOTAL
*Datele vor fi oferite conform statisticilor la 1 octombrie 2020

Titluri onorifice

Titluri sportive

(domeniul Arte)

(domeniul Sport)

Fără titlu
științific

Total

Anul

Tipul proiectului/punctajul
Programe internaționale
Horizon 2020/10p.

2018
Numărul
proiectelor
Codul și titlul
proiectelor
2019
Numărul
proiectelor
Codul și titlul
proiectelor
2020
Numărul
proiectelor
Codul și titlul
proiectelor

Marie Skladovska-Curie/7
p

Proiecte individualemobilitate /3 p

Programe naționale: proiecte
Proiecte colective/ 5 Programul de Stat/4p.
p

Conectarea Centrelor de
Excelență din Republica
Moldova la Infrastructura
de Cercetare
Europeană/3p.

Tineri cercetători/
3 p.

Transfer tehnologic/
1 p.

Anul/ Mobilități din RM în alte
țări

Cadre didactice titulare

2018

2019

2020
*Se iau în considerare mobilitățile studențești de cel puțin o lună
și mobilitățile cadrelor didactice de cel puțin 7 zile

Studenți

Anul/ Mobilități în RM din
alte țări
2018
2019
2020

Cadre didactice titulare

*Se iau în calcul mobilitățile studențești de cel puțin o lună,

și mobilităților cadrelor didactice de cel puțin 7 zile

Studenți

Anul

numărul de proiecte regionale câștigate de universitate în
concursuri internaționale, în care universitatea este
Coordonator de
proiect

2018
2019
2020

Coordonator
național

numărul de proiecte cross-regionale câștigate de universitate în
concursuri internaționale, , în care universitatea este

Partener

Coordonator de
proiect

2
2

1

Coordonator național

2
1

*Instituția va indica numărul de înregistrare a proiectelor și denumire acestora pe câmp liber sub tabel, nu în interiorul acestuia.
În tabel se va indica doar cifra, numărul de proiecte.

Partener

Cămine studențești

Indicatori
Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

Nr.6

9

9

9

9

9

9

2

Suprafața de locuit, m

Norma sanitară, m2/locuitor
Numărul de locuri, corespunzător
normei sanitare
Numărul de studenți de la
învățământul cu frecvență, la
licență și master, total
Inclusiv
Ciclul licență
Ciclul masterat
*Conform datelor la 1 octombrie
2020

