
1 
 

 

 

Metodologia de organizare a examenului de finalizare a studiilor de masterat 

(examen de disertație) în cadrul Universității Sapientia din Cluj-Napoca 

1. SCOP Scopul prezentei metodologii este de a descrie modul de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în cadrul Universităţii „Sapientia”.   

2. DOMENIU DE APLICARE Metodologia se aplică în cadrul Universităţii pentru examenele 

de finalizare a studiilor universitare de master. 

3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

3.1. Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011. 

3.2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.   

3.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

3.4. Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 

de masterat. 

3.5. Hotărârea Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de 

master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2013/2014. 

3.6. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării  Ştiinţifice nr. ………… privind cadrul general 

de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în Învăţământul Superior. 

Decizia Senatului nr. 1652/06.02.2015. 
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4. FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER 

Art. 1. Obţinerea titlului de „master” se realizează prin promovarea examenului de disertaţie. 

Acesta constă într-o singură probă, care se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, în prezenţa 

în acelaşi loc şi moment, a comisiei de examen şi a examinatului, probă ce presupune 

prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de disertaţie.  

Art. 2.  

(1) Comisiile de examen de finalizare a studiilor de masterat se stabilesc pe specializări, prin 

decizia Rectorului, la propunerea Consiliilor facultăților şi cu aprobarea Senatului universităţii, şi 

au în componență 3-5 membri (2/3 profesor și conferențiar universitar, dintre care 1 profesor sau 

conferențiar universitar din instituții partenere ungare) și secretar.  

(2) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.  

(3) Preşedintele comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor 

universitar sau de conferenţiar universitar.  

(4) Membrii comisiei de examen de disertaţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul 

didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.  

(5) Secretarul comisiei poate fi și asistent universitar şi are doar atribuţii de administrare a 

documentelor.  

(6) În comisie sunt numiți cadre didactice universitare cu activități didactice și științifice în 

domeniul de studii masterale. 

Art. 3. Lucrările de disertație se elaborează în limba de predare a programului de studiu.  

Art. 4. Structura cadru şi conţinutul lucrării de disertație se stabilește de Consiliul facultății, fie 

odată cu aprobarea Fișei disciplinei, fie ulterior și se aduce la cunoștința cursanților prin punerea 

la dispoziție a unui Ghid de elaborare a lucrării de disertație. Se recomandă ca disertația să aibă o 

întindere de cca. 40-50 pagini A4, Times New Roman, corp literă 12, distanţa între rânduri 1–

1,5. 
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Art. 5. Lucrările de disertație vor conține și declarațiile tip ale absolventului și ale 

îndrumătorului referitoare la originalitatea materialului prezentat. Este interzisă plagierea sau 

comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea falsificării de către cumpărător a calităţii de autor 

al unei lucrări de disertație. În caz de fraudă, se aplică prevederile Codului de etică și deontologie 

al Universității, respectiv cele ale Legii 1/2011.  

Art. 6. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertație se efectuează cu min. 7 zile înainte 

de începerea examenului la secretariatul facultăţii, prin depunerea următoarelor documente: 

- cerere de înscriere la examen, vizat de îndrumătorul lucrării;  

- lucrarea de disertație, într-un exemplar tipărit şi unul electronic în format pdf (pe CD);  

- referatul îndrumătorului disertației, care va cuprinde aprecieri asupra conţinutului şi propunerea 

de notare a acesteia;  

Art. 7. La o specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi 

candidaţii. 

Art. 8. Conducerea facultății va asigura condițiile, ca membrii comisiilor de examen să studieze 

lucrările de disertație cu cel puţin 2 zile anterior zilei susținerii. 

Art. 9. Atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi secretarul comisiei de 

examen de finalizare a studiilor nu se pot afla cu cei evaluaţi, sau între ei, în relaţie de soţi, afini 

şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.   

Art. 10.  

(1) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi, de la 10 la 1.  

(2) Evaluarea disertaţiei reprezintă medie aritmetică a notelor acordate de membri comisiei. 

Aceasta se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.   

(3) Deliberarea comisiilor pentru stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.  

(4) Examenul este promovat cu media de cel puțin şase.  
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Art. 11.  

 (1) Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei 

de examen, semnat de toţi membri comisiei. Procesul-verbal se depune la secretariatul facultăţii 

în termen de 24 de ore de la data examenului.  

(2) Rezultatul examenului de finalizare a studiilor nu poate fi contestat.  

(3) Examenul nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către 

candidat a taxei aferente, stabilită prin decizia Senatului universităţii. 

Art. 12. Universitatea organizează anual două sesiuni de susţinere a examenului de disertaţie, 

una în sesiunea iunie-iulie, alta până la finele anului universitar.  

Art. 13. Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează Diploma de 

master şi Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat 

examenul de disertaţie primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă 

titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine semnăturile şi informaţiile înscrise în 

diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, 

perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.  

 

 

      PREŞEDINTELE SENATULUI 

      Prof. univ. dr. Kása Zoltán 


