UNIVERSITATEA DE VEST

TIMISOARA

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR
POSTUNIVERSITARE ŞI A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT
Cap. 1
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament are la bază principiile privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor postuniversitare şi a studiilor universitare de masterat, în conformitate cu
procedurile Legii nr. 84/1995 şi a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile
Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
Art. 2 Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat sunt delimitate prin
proceduri distincte de admitere şi de absolvire faţă de celelalte cicluri de studii
universitare.
Art. 3 Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat asigură aprofundarea
cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea
de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de
cercetare stiinţifică, constituind o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
Universitatea de Vest din Timişoara promovează interdisciplinaritatea în studiile
postuniversitare şi în studiile universitare de masterat.
Art. 4 În Universitatea de Vest din Timişoara, studiile de masterat se organizează sub
formă de programe de învăţământ post-universitar şi universitar, pe doua - patru
semestre, în scopul formării de competenţe profesionale în domenii de specializare
prioritare din cadrul profilurilor existente in Universitate.

Cap. 2
OBIECTIVELE STUDIILOR POSTUNIVERSITARE ŞI A STUDIILOR
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 5 (1) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat contribuie la
conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi cognitive.
(2) Cunoştinţele generale se referă la:
a) familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;
b) abilităţi superioare de cercetare independentă;
c) capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional.
(3) Cunoştinţele de specialitate se referă la:
a) acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;
b) identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi;
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c) compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între
acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a
profesiei.
(4) Competenţele generale se referă la:
a) aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;
b) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;
c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai
diverse;
d) capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea
problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ
probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;
e) abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări profesionale.
(5) Abilităţile cognitive specifice presupun:
a) evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;
b) formularea de alternative interpretative si demonstrarea relevanţei acestora;
c) aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
d) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.
(6) Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii fiecărui domeniu.
(7) Masteratul se organizează în domeniile studiilor universitare de licenţă.
Cap. 3
INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (I.O.S.U.M.)
Art.6 Universitatea de Vest din Timişoara ca organizatoare de studii postuniversitare şi
studii universitare de masterat se numeşte Instituţie Organizatoare de Studii Universitare
de Masterat Universitatea de Vest (I.O.S.U.M. UVT).
Art.7
In cadrul I.O.S.U.M. UVT, fiecare facultate îşi organizează activitatea de
masterat in cadrul unei Şcoli Masterale organizate la nivel de facultate şi departament.
Art.8 Şcoala Masterală are obligaţia de a prezenta conducerii Universităţii detalii despre
organizarea procesului de învăţământ (planuri de învăţământ, programe, orar etc.) .
Art. 9 (1) I.O.S.U.M. UVT se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţară sau străinătate
pentru a realiza studii postuniversitare şi studii universitare de masterat în cooperare.
(2) Condiţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din ţară sau străinătate, să se poată
asocia în vederea realizării de studii postuniversitare şi studii universitare de masterat în
cooperare sunt:
a) să aibă dreptul legal de a organiza studii postuniversitare şi studii universitare de
masterat;
b) să aplice sistemul de credite transferabile;
c) să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii;
(3) În situaţia prevăzuta la alin. (1), pe baza unui acord scris între instituţiile
organizatoare implicate, masterandul îşi poate desfăşura activitatea alternativ în ambele
I.O.S.U.M. Recunoaşterea stagiilor efectuate se face în conformitate cu regulamentele
proprii ale I.O.S.U.M. care a înmatriculat masterandul.
(4) Acordul prevăzut la alin. (3) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării masteratului
în fiecare dintre cele două I.O.S.U.M., în concordanţa cu rolul pe care fiecare parte îl
asumă în cadrul programului comun de studii si cu legislaţia specifică din fiecare ţară.
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(5) Acordul prevăzut la alin. (3) prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de
master de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi
în conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.
Cap. 4
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL STUDIILOR POSTUNIVERSITARE ŞI
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 10 (1) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat fac obiectul
procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici
europene.
(2) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M. UVT,
Şcoala Masterală în care se organizează acest program si masterandul.
(3) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui
contract de studii masterale încheiat între masterand şi Şcoala Masterală. În acest contract
sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii
postuniversitare şi studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de
asigurare a calităţii.
Cap. 5
ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art.11 (1) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor postuniversitare şi a studiilor
universitare de masterat este de 1- 2 ani şi corespunde unui număr de 30 de credite de
studiu transferabile pentru un semestru de studiu.
(2) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat se desfăşoară
conform ofertei educaţionale a Şcolii Masterale din fiecare facultate (în limba română,
într-una din limbile minorităţilor naţionale si/sau într-o limbă de circulaţie
internaţională), organizate pe domenii şi specializări şi subordonate I.O.S.U.M. UVT.
(3) Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ
trebuie să opteze pentru parcurgerea modulul de pregătire psihopedagogic, care să
corespundă unui număr de 30 sau 60 de credite, în funcţie de absolvirea sau nu a
modulului opţional de pregătire psihopedagogică din planul de învăţământ al studiilor
universitare de licenţă, precum şi a domeniului în care viitorii absolvenţi doresc să
lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar.
Art. 12 (1) Fiecare Şcoală Masterală are un director de programe de studii masterale
desemnat de Consiliul Facultăţii. Acesta va fi retribuit cu indemnizatie de conducere la
nivelul unui sef de catedra.
Art. 13 (1) Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat numai acele cadre
didactice care au obţinut titlul ştiinţific de doctor.
(2) Titularii de curs pot fi numai cadrele didactice cu gradul de profesor universitar,
conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări, cu titlul ştiinţific de doctor în domeniul
disciplinelor din postul ocupat, din care cel puţin 80% să fie angajaţi cu normă de bază.
Restul activităţilor didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi
acoperite şi de alte cadre didactice titularizate în învăţământul superior cu titlul ştiinţific
de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate
cu norma de bază în instituţia respectivă.
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Art. 14 (1) Programul de pregătire postuniversitară şi universitară de masterat se
desfăşoară în cadrul Şcolii Masterale pe baza planului de învăţământ depus la obtinerea
acreditatii ARACIS.
(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul
domeniului de studii postuniversitare şi studii universitare de masterat, cât şi module de
pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii
postuniversitare sau studii universitare de masterat pe piaţa muncii.
(3) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de
cercetare
ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii.
(4) Masterandul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică în echipe de cercetare
ştiinţifică din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.
(5) Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul Şcolii Masterale proprii
sau în cadrul celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat, în conformitate cu
acordul încheiat între acestea.
(6) Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii realizate trebuie valorificate de masterand la
realizarea disertaţiei si trebuie publicate.
Art. 15 (1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.
(2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu
masterandul şi se corelează cu programul de pregătire postuniversitară sau universitară de
masterat, cu domeniul de expertiză al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu
politica instituţională ale I.O.S.U.M. şi I.O.S.U.D. a Universităţii şi a facultăţilor.
(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice titulari de curs ai
programului respectiv de studii postuniversitare sau studiile universitare de masterat.
Art.16 (1) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat se pot organiza în
forma de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
(2) Forma de învăţământ la distanţă se poate organiza şi „on-line”, dacă Şcoala Masterală
dispune de platforma informatică necesară.
(3) Durata studiilor postuniversitare şi a studiilor universitare de masterat organizate la
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă este aceeaşi cu durata studiilor
postuniversitare şi a studiilor universitare de masterat organizate la forma de învăţământ
zi, iar numărul creditelor este acelaşi.
(4) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu
frecvenţă se pot organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat si/sau în regim cu
taxă.
(5) Studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă sau la distanţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de
locuri pentru studiile postuniversitare şi studiile universitare de masterat în regim cu taxă
şi cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul UVT pe baza legislaţiei în vigoare şi
cu respectarea cerinţelor de asigurare a caliăţtii.
(6) Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate cele trei
forme de învăţământ.
Art. 17 Pe parcursul ciclului de studii postuniversitare şi studii universitare de masterat,
un masterand îşi poate schimba forma de învăţământ potrivit prevederilor şi clauzelor
contractului de studii universitare de masterat.
Art. 18 (1) Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare o
singură dată în timpul studiilor postuniversitare şi a studiilor universitare de masterat.
(2) Schimbarea temei programului de cercetare se aprobă de directorulde programe de
studii masterale, în cadrul aceluiaşi domeniu în care a fost înmatriculat masterandul şi nu
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implică modificarea duratei ciclului de studii postuniversitare şi studii universitare de
masterat.
(3) În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se
face cu acordul ambelor I.O.S.U.M.
Cap. 6
MASTERANDUL
Art. 19 (1) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii
postuniversitare sau studii universitare de masterat poate urma o singura dată un singur
program de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
(2) Persoana care a fost admisă la studiile postuniversitare sau studiile universitare de
masterat are calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand.
Art. 20 (1) Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă poate obţine bursa de
masterat .
(2) Bursa de masterat se acordă semestrial, într-un cuantum prevăzut pe baza criteriilor
stabilite în regulamentul de burse UVT.
(3) Bursa de masterat se acordă din veniturile I.O.S.U.M. UVT provenite din sume
alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în
condiţiile legii.
Art. 21 Masteranzii care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt
salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte
unităţi bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 22 Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în
contract şi susţin cu succes disertaţia primesc titlul de master în domeniul de studiu
absolvit.
Art. 23 Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an şi se acordă o singură dată
pe parcursul duratei de şcolarizare, la cererea cursanţilor, cu avizul directorului de
programe de studiu masterale, pentru motive medicale, plecări din ţară pe o perioadă mai
mare de un an sau alte motive întemeiate şi justificate.
Cap 7
ADMITEREA LA STUDIILE POSTUNIVERSITARE ŞI LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 24 (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr.
288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor
universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995).
(2) La admiterea la studii postuniversitare de masterat pot candida numai absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr.
84/1995).
Art. 25 (1) Admiterea candidaţilor la studii postuniversitare şi studii universitare de
masterat, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs
organizat anual de Şcoala Masterală, în una sau două sesiuni înainte de începerea anului
universitar. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc
prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin
afişare la sediul facultatii şi prin publicare pe pagina proprie de web.
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(2) Concursul de admitere la studii postuniversitare şi studii universitare de masterat
poate conţine o serie de probe scrise şi /sau orale, specifice domeniului de studiu. În
cazul studiilor postuniversitare sau a studiilor universitare de masterat organizate într-o
limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea
competenţelor lingvistice pentru limba de studiu.
(3) Înscrierea la concursul de admitere la studii postuniversitare şi studii universitare de
masterat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe
baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp şi prin
mijloace proprii de către Şcoală Masterală.
Art. 26 Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii postuniversitare sau studii
universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe
locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 27 Validarea rezultatelor admiterii la studii postuniversitare şi la studii universitare
de masterat şi înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale
conducerii I.O.S.U.M.
După aprobarea înmatriculării, masteranzii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
Art. 28 Înmatricularea în anul I de studiu se face astfel:
− Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la
secretariatele facultăţilor contractul de studii semnat pentru întreaga perioadă de studiu.
- Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu valutar, vor fi
înmatriculaţi în baza Ordinului de primire la studii, emis de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului.
− Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene in condiţiile legii.
Cap 8
PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDIU LA ALTUL
Art. 29 (1) Promovarea fiecărui an de studiu este condiţionată de realizarea creditelor
aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al programului de
masterat.
(2) La finele fiecărui an universitar, pentru fiecare domeniu şi specializare se face
reclasificarea pe locuri finanţate de la buget şi respectiv pe locuri cu taxă a studenţilor
care pot promova în anul următor.
(3) La reclasificare se iau în seamă notele obţinute la măririle de notă.
Nota Nc după care se face reclasificarea se calculează după următorul algoritm:
• pentru fiecare disciplină obligatorie şi opţională se calculează produsul
dintre nota obţinută şi numărul de credite alocat disciplinei (dacă o
disciplină nu este promovată se consideră nota 4);
• Se face suma dintre aceste produse şi rezultatul se împarte la 60,
obţinându-se nota de reclasificare Nc;
• Clasamentul de reclasificare se face în ordinea descrescândă a notelor de
reclasificare Nc. În caz de egalitate departajarea se face pe baza numărului
total de credite obţinute (inclusiv la disciplinele facultative).
Art. 30 Neîndeplinirea integrală, de către cursanţi, a obligaţiilor universitare, atrage după
sine măsura exmatriculării, după cum urmează:
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- pentru anul I, dacă, după sesiunea de reprogramare, nu au acumulat minim 35 - 40 de
credite prevăzute în planul de învăţământ;
- pentru anul al II-lea dacă, după încheierea sesiunii de reprogramare, nu au acumulat
creditele prevăzut în planul de învăţământ.
Art. 31 Măsura exmatriculării se aplică în condiţiile prevăzute, prin decizia Rectorului
UVT, la propunerea directoruluide programe de studii masterale.
Art. 32 Susţinerea examenelor în sesiunile de reprogramare se face pe baza unei cereri
depuse în acest scop la secretariatul facultăţii, aprobată de directorul programului de
studii masterale .
Art. 33 Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de
24 de ore de la primirea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de
conducerea Şcolii Masterale. Nota finală nu poate fi mai mică decât cea trecută iniţial în
catalog.
Art. 34 La reluarea studiilor, cursanţii sunt obligaţi să se încadreze în cerinţele planului
de învăţământ în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă. Examenele
de diferenţă se susţin în sesiunea curentă sau în sesiunea de reprogramare.
Art. 35 Masterandele, care nu pot continua studiile din motive de graviditate, pot solicita
întreruperea acestora pentru o perioadă de maximum doi ani. La reluarea studiilor,
masterandele au obligaţia să susţină eventualele examene de diferenţă.
Cap 9
SUSŢINEREA DIZERTAŢIEI
Art. 36 (1) 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.
(2) În cazul programelor de studii postuniversitare şi studii universitare de masterat
organizate în parteneriat cu alte I.O.S.U.M., disertaţia se depune la I.O.S.U.M. care a
făcut înmatricularea iniţială a masterandului, împreună cu un referat favorabil al
I.O.S.U.M. co-organizatoare a programului de studii.
(3) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii
postuniversitare şi studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la
susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de masterat însoţită de suplimentul la
diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.
(4) Masterandul care nu obţine media de promovare la susţinerea disertaţiei va primi un
certificat de absolvire a programului de studii postuniversitare sau studii universitare de
masterat şi foaia matricolă.
Art. 37 Şcoala Masterală va facilita consultarea disertaţiilor în formă scrisă in bibliotecile
proprii sau in forma electronica pe pagina web proprie şi va asigura accesul la susţinerea
publică.
Art. 38 (1) Disertaţia se susţine în şedinţa publică în faţa comisiei de disertaţie.
(2) În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea
publică se poate face în respectiva limbă.
Art. 39 (1) Susţinerea disertaţiei se face în faţa unei comisii compusă din cel puţin trei
membri şi un preşedinte. Componenţa comisiei se propune de către directorul de program
de studii masterale şi se aprobă de conducerea Şcolii Masterale.
(2) In cazul neprezentarii la sustinerea dizertatiei in anul terminarii studiilor masterandul
se poate prezenta la sustinere in urmatoarele perioade ale calendarului academic in
conditiile stabilite de Şcoala Masterală.
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Cap 10
ALTE DISPOZIŢII
Art. 40 (1) Prezentul regulament se aplică începând cu anul universitar 2008-2009.
Aprobat în Şedinţa Senatului din data de 03.04.2008 şi modificat în Şedinţa Extraordinară
a Senatului din data de 07.10.2009.
Prorector,

Prof. Univ. Dr. Pia Brînzeu
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