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METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI 

DESFĂŞURĂRII EXAMENULUI DE 

FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT 

 
În anul universitar 2011-2012, sesiunea iulie 2012 

 

 

1. CADRUL JURIDIC 

 

1.1. 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 

 OMCTS  nr.3271/2012 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor în învășământul superior-examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație  

 Regulamentul  de organizare a examenelor  de  finalizare  a studiilor  universitare   de  

masterat pe anul universitar 2011 /2012 

1.2. Prezenta metodologie este valabilă pentru următoarele următoarele studii universitare de 

masterat:  

 Jurnalism european și comunicare în regiuni multietnice,  

 Jurnalism sportiv,  

 Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de tehnoredactare,  

 Comunicare si mediere în conflictele sociale,  

 Sistemul info-documentar în context european,  

 Filosofie şi ştiinţe socio-umane,  

 Politici publice și advocacy 

 Studii europene comparate 

 Studii de dezvoltare internationala 

 Hermeneutica filosofică a fenomenului religios 

 

2. ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 

2.1. Se pot prezenta la disertaţie numai candidaţii care şi-au îndeplinit toate obligaţiile şcolare prevăzute în 

planul de învăţământ al specializării la care s-au înscris. 
2.2. Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii, în perioada 18.06-09.07.2012, respectiv 10.09.2012 , pe 

bază de: 

 cerere depusă la secretariatul facultăţii în termenul stabilit pentru aceasta. 

 lucrarea de disertație, avizată de către cardul didactic coordonator şi însoţită de  
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 referatul de evaluare în faţa comisiei de examen (anexa 1 completată), acordat de către 

conducătorul ştiinţific, 

 declaraţia din anexa 2, completată şi semnată de către candidat. 

2.3. La examenul de finalizare a studiilor se pot prezenta numai candidaţii care şi-au îndeplinit toate 

obligaţiile şcolare prevăzute în planul de învăţământ al specializării. 
 

3. CALENDARUL EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 

3.1. Examenul de finalizare a studiilor pentru absolvenţii studiilor postuniversitare și universitare de 

master se desfăşoară în două sesiuni: 09.07-11.07.2012 şi 10-14.09.2012. 

3.2. Prima perioadă de desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenţii studiilor 

postuniversitare și universitare de master este organizată dup următorul calendar: 

9 iulie: data limită pentru depunerea lucrărilor de disertație 

10-11 iulie: desfăşurarea probelor examenului examenului 

3.3. A doua perioadă a examenului de disertatie se organizează în perioada 10-14 septembrie, după 

următorul calendar: 

10 septembrie: înscriere, depunerea lucrarilor 

11-14 septembrie: desfăşurarea examenului  

 

4. PROBELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR. 

 

4.1. Examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat constă în prezentarea şi susţinerea publică 

a DISERTAŢIEI - o lucrare teoretică de minimum 60-80 de pagini, elaborată pe o temă aleasă de 

candidat, sub coordonarea științifică a unui cadru didactic universitar şi având eventual o prezentare în 

format multimedia. În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, 

susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.  

4.1.1. Fiecare candidat are la dispoziţie 20 minute pentru a prezenta sintetic textul disertaţiei, după care 

răspunde observaţiilor şi eventualelor întrebări ale membrilor comisiei. 

4.2. Lucrarea de disertație  poate fi coordonată de către orice cadru didactic din învăţământul 

superior care deţine titlul ştiinţific de doctor, este titular în învăţământul superior şi 

îndeplineşte una din următoarele condiţii: 

- a predat cel puţin o disciplină la programul de studii şi seria din care face parte absolventul, 

indiferent de universitatea de provenienţă acestui cadru didactic; 

- a predat cel puţin o disciplină la programul de studii în cadrul căruia absolventul a efectuat 

un stagiu de mobilitate Erasmus, în perioada în care studentul a efectuat stagiul. 

4.2.1. Lucrarea va fi elaborată în limba română, cu excepția cazurilor în care coordonatorul nu 

este vorbitor de limba română. În acest caz, lucrarea va fi elaborată într-o limbă de 

circulaţie internaţională convenită cu coordonatorul şi va fi însoţită de un rezumat în limba 

română elaborat de către candidat. 
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4.2.2. Coordonatorul lucrării de disertație care, nefiind vorbitor de limba română, nu poate 

completa referatul de evaluare (Anexa I) în limba română, va completa varianta în limba 

engleză. 

4.2.3. Lucrarea reprezintă efortul personal de planificare, documentare, elaborare şi redactare al 

absolventului, sub îndrumarea directă a cadrului didactic coordonator. Atât studentul cât şi 

coordonatorul sunt răspunzători pentru respectarea deontologiei ştiinţifice şi a dreptului de autor, 

conform legii. 

5. COMISIILE DE EXAMEN. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A 

STUDIILOR. 
 

5.1. Comisia de examen este formată din preşedinte, minim două cadre didactice având specialităţile 

corespunzătoare studiilor de masterat şi un secretar de comisie. Președintele comisiei trebuie să aibă 

titlul de conferențiar sau profesor; ceilalți membri trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul 

didactic de lector, conferenţiar sau profesor, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar. 
5.2. Conducătorul ştiinţific al disertaţiei poate fi membru al comisiei de examen. 

5.3. Temele disertaţiei pot fi cele alese de către candidaţi la examenul de admitere la masterat; la cererea 

masteranzilor, ele pot fi schimbate o singură dată, dar înainte de începerea ultimului semestru de studii 

la masterat. 

5.4. Candidatul a cărui disertaţie a fost respinsă de către conducătorul ştiinţific nu se poate prezenta la 

examinare, fiind considerat neprezentat. 

5.5.  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. 

5.6. Disertaţia se susţine în şedinţa publică în faţa comisiei de disertaţie. 

5.7. Candidatul trebuie, odată cu predarea lucrării la secretariat, să depună și o declarație prin care 

să-și asume paternitatea acesteia și răspunderea pentru consecințele academice și juridice ale 

plagiatului. 

5.8. Comisia va cerceta cu maximă responsabilitate autenticitatea lucrării, sancționând orice 

tentativă de plagiat, în funcție de amploarea acestuia, până la acordarea notei 1 pentru 

respectiva lucrare. Se consideră plagiat orice preluare ad litteram sau transliterare a unui text 

aparținând unui alt autor fără citarea expresă a acestuia în subsolul paginii sau în bibliografia 

generală a lucrării. 

 

6. NOTAREA 
 

6.1. Examenul de disertaţie se încheie cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 6,00. Nota se 

acordă de către comisie, pornind de la recomandarea conducătorului ştiinţific, pe baza analizei lucrării 

de disertaţie şi a prezentării ei de către candidat. 

6.2. Media examenului de disertaţie se stabileşte ca media aritmetică, cu două zecimale, a acestor note 

acordate de membrii comisiei. 

6.3. Rezultatele finale ale examenelor se aduc la cunoştinţă candidaţilor prin afişare în cel mult 24 ore de la 

încheierea probei. 
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6.4. Eventualele contestaţii privind rezultatul unei probe se depun la secretariatul facultăţii în 

termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la 

data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii şi 

sunt definitive. 

 

7. DISPOZIŢII FINALE 
 

7.1. Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii postuniversitare de 

masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte, după caz, diploma de 

studii postuniversitare de masterat sau diploma de studii universitare de masterat, însoţită de 

suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare. 

7.2. Masterandul care nu obţine media de promovare la susţinerea disertaţiei va primi un certificat de 

absolvire, după caz, a programului de studii postuniversitare de masterat sau a programului de studii 

universitare de masterat şi foaia matricolă.  

7.3. Lucrarea de disertaţie, constând în textul redactat în acest sens, rămâne în arhiva facultăţii, ca document 

în baza căruia este acordată DIPLOMA DE MASTER. Facultatea va facilita consultarea 

disertaţiilor în bibliotecile proprii şi va asigura accesul la susţinerea publică.  

7.4. Absolvenţii promoţiilor anterioare actualului an universitar vor susţine examenul de disertație 

conform prevederilor din prezenta metodologie. 

7.5. În cazul nepromovării examenului de absolvire a studiilor, candidaţii au dreptul de a se înscrie 

din nou, într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxei stabilite de către 

Senatul Universităţii de Vest din Timişoara. 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 20 februarie 2012  

 

DECAN, 

Lect. univ. dr. CLAUDIU MESAROŞ 
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Anexa 1 

REFERAT ASUPRA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 

SESIUNEA _____________2012 

 

SPECIALIZAREA  

___________________________________________________________________ 

 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC  

CANDIDAT  

TITLUL LUCRĂRII   

 

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE 

 

CRITERII CALIFICATIVE 
Nesatisfăcăto

r 

(1-4) 

Satisfăc

ător 

(5-6) 

Bine 

(7-8) 

Foarte bine 

(9-10) 

CONŢINUT 
Calitatea şi adecvarea bibliografiei 

(teorii, paradigme, tipologii) 
    

Stăpânirea conceptelor utilizate     
Logica argumentării şi structurii 

problematicii 
    

Relevanţa sintezei     

METODOLOGIA UTILIZATĂ 
Claritatea obiectivelor şi ipotezelor     
Corectitudinea procedurilor utilizate 

(calitative sau cantitative) 
    

FORMA 
Respectarea normelor de redactare 

academică 
    

Stil şi prezentare academică     

 

MENŢIUNI SPECIALE (comentarii detaliate pot fi ataşate acestui formular) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Concluzie: 

Consider că lucrarea de disertație întruneşte condiţiile pentru a fi susţinută în faţa comisiei de 

licenţă apreciind-o cu nota ____________________________________ 

 

Semnătura:____________________________________________
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EVALUATION OF DISSERTATION PAPER 

SESSION_____________2012 

 

 

SPECIALIZATION  

_______________________________________________________________________ 

 

SCIENTIFIC COORDINATOR   

CANDIDATE  

TITLE OF THE PAPER  

 

CRITERIA OF EVALUATION  

 

CRITERIA QUALIFICATIONS 
Unsatisfactory 

(1-4) 

Satisfactory 

(5-6) 

Good 

(7-8) 

Very good 

(9-10) 

CONTENT 
Quality and adequation of 

bibliography (theories, 

paradigms, typologies) 

    

Understanding of concepts 

used  
    

Argumentation and structure      
Synthesis relevance      

METHODOLOGY 
Clearness of objectives and 

hypothesis 
    

Procedures (qualitative or 

quantitative) are correct  
    

FORM 
Academic writing standards 

adequation  
    

Style     

 

SPECIAL MENTIONS (more comments may be added on separate paper) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

Conclusion: 

I consider that the dissertation paper meets the requirements to be presented to the comission 

and I propose the mark: ____________________________________ 

 

Signature____________________________________________
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Anexa 2 

(se completează şi se semnează de către candidat) 

 

DECLARAŢIE 

 
Subsemnatul/a………………………..….…............................................... 

domiciliat/ă în ............................................................ strada........................... nr.......... 

bloc......... scara.......... apartamentul.............., posesor al CI seria ......... nr................ şi 

al CNP....................................................., în calitate de absolvent al Facultăţii de 

Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Programul masteral 

…………………………………………………………………, promoţia .................... 

din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, cunoscând prevederile Codului Penal, 

art. 292, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria raspundere că teza de 

disertație cu titlul 

................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

având ca îndrumător ştiinţific pe Doamna/Domnul ....................................................... 

este în întregime elaborată şi redactată de mine, fiind rezultatul unui efort propriu de 

cercetare şi documentare. 

Lucrarea nu a mai fost utilizată sau prezentată niciodată, în această formă, 

pentru obţinerea unei evaluări sau a unui titlu academic la altă instituţie de învăţământ 

din ţară sau din străinătate.  

Toate fragmentele din lucrare ce reproduc surse tipărite sau electronice, fie şi în 

traducere proprie, sunt evidenţiate conform uzanţelor academice acceptate şi deţin 

referinţa exactă a sursei bibliografice redate. 

Reproducerile sau reformulările proprii ale unor idei, texte, fragmente de text, 

reprezentări grafice, calcule, înregistrăti audio-video, sunt însoţite de indicarea sursei 

bibliografice exacte. 

Nicio parte a tezei nu aduce prejudicii drepturilor de autor legale ale vreunei 

persoane sau instituţii şi nu încalcă normele deontologiei cercetării ştiinţifice. 

Asum faptul că dovedirea falsului acestei declaraţii atrage după sine 

răspunderea legală precum şi renunţarea la orice pretenţii faţă de UNIVERSITATEA 

DE VEST DIN TIMIŞOARA în ceeace priveşte examenul de disertație. 

 

 
Data_____________________         Semnătura ________________________________________ 

 


