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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A
STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER
anul universitar 2012/2013

Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat se organizează în
conformitate cu:
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
OMEN nr. 3.545/2013 privind aprobarea metodologia-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
Art. 2. Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru, vor elabora propriile regulamente
pentru organizarea examenului de disertaţie care vor fi supuse aprobarii în Consiliul
Facultăţilor în cel mult 10 zile de la aprobarea prezentului regulament în Senatul
Universităţii.
Art. 3. Universitatea de Vest, ca instituţie de învăţământ superior acreditată,
organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.
Art. 4. Studiile în ciclul universitar de master se finalizează cu susţinerea examenului de
disertaţiei.
Art. 5. Comisiile de examinare şi comisiile de contestaţie
(1) Comisiile de examinare se stabilesc pe programe de masterat la propunerea
consiliilor facultăţilor, sunt numite prin decizia rectorului şi sunt aprobate de Senatul
UVT în şedinţa din luna iunie anul curent.
(2) Comisiile de contestaţie se stabilesc de consiliile facultăţilor, se numesc prin
decizia rectorului şi sunt aprobate de Senatul UVT în şedinţa din luna iunie, anul curent.
În componenţa acestor comisii nu pot fi numite persoane care sunt membrii în comisiile
de examinare.
(3) Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de
lector, conferenţiar sau profesor, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar
doctor.
(4) Comisiile se fac publice pe site-urile facultăţilor.
(5) Conform legii, atât membrii comisiei de examinare/contestaţie, cât şi secretarul
acestor comisii nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude
până la gradul al III-lea inclusiv.
(6) Comisiile de examinare şi comisiile de contestaţie sînt compuse din cel puţin trei
membrii şi un preşedinte.
(7) Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi
desfăşurarea examenelor de disertaţie.
Art. 6. (1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie.
(2) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în
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acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6.00,
calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen.
(4) Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertaţie nu este publică.
(7) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul
propriu, al fiecărei facultăţi.
Art. 7. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei,
precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Art. 8. Absolvenţii care nu promovează examenul de disertaţie primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la
care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de
studii.
Art. 9. Facultăţile vor facilita consultarea lucrărilor de disertaţie în bibliotecile proprii şi
vor asigura accesul la susţinerea publică.
Art. 10. În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională,
susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.
Art. 11. (1) Rezultatele examenului se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48
de ore de la data susţinerii probei.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în
termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de
48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de contestaţii.
(3) Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare a
examenului, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt
definitive.
Art. 12. (1) Studentul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii
universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei
primeşte diploma de studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul la diplomă,
întocmit conform reglementărilor în vigoare.
(2) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie se
eliberează de către UVT, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
Art. 13. (1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de
disertaţie primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi
diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din
UVT şi informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
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d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de
predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte
(hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Art. 14. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a
studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă, cu plata unei taxe stabilită
anual de Senatul UVT.
Art. 15. Examenul de licenţă se va desfăşura în lunile iulie şi septembrie conform
structurii anului universitar aprobată în Senatul Universităţii.
Art. 16. Pentru studenţii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităţi
instituţionalizate în semestrul II al anului universitar 2012 /2013 şi au dobândit calitatea
de absolvent după data susţinerii examenului de licenţă al promoţiei lor se pot prezenta
la examen în următoarele două perioade programate, în mod gratuit.
Art. 17. (1) Facultăţile vor afişa regulamentul propriu, la sediul facultăţii organizatoare
şi pe pagina web a facultăţii.
(2) Regulamentul va cuprinde cel putin informaţii despre calendarul desfăşurării
examenului, condiţiile de înscriere la examen şi bibliografia aferentă, modul şi locul de
afişare a rezultatelor examenului/soluţionarea contestaţiilor, prevederi exprese privind
măsurile luate de facultate pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce
urmează a fi susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea comercializării
de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor
al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.
Regulamentele elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament.

Aprobat în şedinţa Senatului UVT din data de 09.05.2013.
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