UNIVERSITATEA DIN ORADEA

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR
UNIVERSITARE DE MASTERAT ÎN UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Cap. I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Universitatea din Oradea denumită în continuare UO - este instituţie organizatoare
de studii universitare de masterat în acord cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
- Ordinul MEdC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European
de Credite Transferabile;
- Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
- Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 295/2007;
- Ordin nr. 4936/30.07.2008 privind completarea şi modificarea OMECT nr.4644
din 30.06.2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat
evaluate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior;

precum şi cu exigenţele documentului:
- Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista
indicatorilor de performanţă”, generat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior, aprobată prin HG nr. 1418/11.10.2006
Art 2. Studiile universitare de masterat sunt delimitate prin proceduri distincte de
admitere şi de absolvire faţă de celelalte cicluri de studii universitare
Art. 3. Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare. Prin
masterat se asigură fie aprofundarea cunoştinţelor din domeniul studiilor de licenţă sau
dintr-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte
domenii. În paralel se dezvoltă capacitatea de cercetare ştiinţifică, ca etapă de pregătire
obligatorie pentru accederea în ciclul III al studiilor universitare şi anume cel al
studiilor doctorale. Masteratele pot fi : a) masterate profesionale, orientate
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preponderent spre formarea competenţelor profesionale; b) masterate de cercetare,
orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare; c) masterate
didactice, organizate exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Art. 4. - (1) Studiile universitare de masterat se organizează în domeniile studiilor
universitare de licenţă acreditate în cadrul UO. Există posibilitatea extinderii şi în alte
domenii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(2)
În cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu, pentru
studii universitare de master, programele de studii promovate sunt stabilite
anual de către Senatul UO şi comunicate MECTS până la data de 1
februarie a fiecărui an pentru a fi publicate centralizat.
(3)
Acreditarea unui domeniu de studii universitare de master,
împreună cu stabilirea numărului maxim al studenţilor ce pot fi şcolarizaţi şi
cărora li se poate acorda diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a
Guvernului în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de
către altă organizaţie de asigurare a calităţii din ţară sau străinătate,
înregistrată la Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior (EQAR).
Cap. II
INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT
Art. 5. Universitatea din Oradea este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de
Masterat (I.O.S.U.M.) sub denumirea de I.O.S.U.M. U.O.
Art.6. In cadrul I.O.S.U.M. U.O, facultăţile îşi organizează activitatea de masterat în
cadrul unei Şcoli Masterale (organizate la nivel de facultate, respectiv la nivel de
departament/catedră).
Art 7. Şcoala Masterală prin conducerea facultăţii are obligaţia de a detalia organizarea
procesului de învăţământ (planuri de învaţământ, fişe ale disciplinelor, orar etc.), în
conformitate cu reglementările interne privind procesul de învăţământ.
Art. 8 - (1) I.O.S.U.M. U.O. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţară sau străinătate
pentru a realiza 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 universitare de masterat în cooperare
sunt:
a) să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat;
b) să aplice sistemul de credite transferabile;
c) să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii;
(3) În situatia prevăzută 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.
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(4) Acordul prevăzut la alin. (3) va cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării
masteratului în fiecare dintre cele două I.O.S.U.M., în concordanţă cu rolul pe care
fiecare parte şi-l asumă în cadrul programului comun de studii şi cu legislaţia
specifică din fiecare ţară.
(5) Acordul menţionat 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. III
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE
MASTERAT
Art. 9 - (1) 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. U.O.,
facultatea (catedra/departamentul) care organizează programul şi masterandul.
(3) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii
masterale încheiat între masterand şi I.O.S.U.M. U.O. În contract sunt prevăzute
drepturile şi obligaţiile fiecarei părţi implicate în ciclul de studii universitare de
masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.
Art. 10 I.O.S.U.M. U.O. trebuie să efectueze evaluarea internă a studiilor universitare de
masterat la fiecare 2 ani şi să asigure compatibilitatea competenţelor de specialitate cu
cadrul naţional al calificărilor şi cu programele de studii similare din alte state ale
Uniunii Europene.
Cap. IV
ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art.11 - (1) Studiile universitare de masterat se desfăşoară conform ofertei educaţionale a
Şcolii Masterale din fiecare facultate, organizate pe domenii şi specializări după
aprobarea de către Senatul UO.
(2) La învăţământul de zi, durata normală 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.
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(3) Durata totală cumulată a ciclului I – studii universitare de licenţă si a ciclului II –
studii universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de
credite transferabile.
(4) Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţamânt trebuie
să opteze pentru parcurgerea unui modul 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 în funcţie de domeniul în care viitorii absolvenţi
doresc să lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau
universitar.
Art. 12 - (1) Fiecare Şcoală Masterală are un coordonator de studii masterale stabilit de
Consiliul Facultăţii.
(2) Fiecare specializare de studii de masterat are un coordonator de program de studii.
Art. 13 - (1) În cadrul programelor de studii universitare de masterat pot presta activităţi
didactice 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. 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.
Art. 14 – (1) Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul
Şcolii Masterale pe baza planului de învăţământ aprobat de conducerea universităţii şi
avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul
domeniului de studii universitare de masterat, cât şi module de pregătire
complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului 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) 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.
(5) Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii realizate pot fi valorificate de masterand la
realizarea disertaţiei.
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 universitară de masterat, cu
domeniul de expertiză al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica
instituţională a universităţii şi a facultăţilor.
(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice, titulari de curs,
ai programului respectiv de studii universitare de masterat.
Art.16 - (1) Studiile universitare de masterat se pot organiza la forma de învaţământ cu
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
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(2) Programele de studii universitare de masterat din domeniile reglementate la nivelul
Uniniunii Europene se pot organiza doar la forma de învăţământ cu frecvenţă..
(3) Durata studiilor universitare de masterat organizate la forma de învăţământ cu
frecvenţă redusă este aceeaşi cu durata studiilor universitare de masterat organizate la
forma de învăţământ zi, iar numărul creditelor este acelaşi.
(4) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot
organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
(5) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se
organizează numai în regim cu taxă.
(6) Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru ambele forme
de învăţământ.
(7) Planurile de învăţământ pentru ambele formele de pregătire sunt aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în conformitate cu prevederile
legale şi pot fi modificate numai începând cu anul I de studii.
Art. 17 Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand îşi poate
schimba forma de învăţământ potrivit prevederilor şi clauzelor contractului de studii
universitare de masterat.

Cap. V
MASTERANDUL
Art. 18 - (1) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la
studii universitare de masterat poate urma o singură dată un singur program de
masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat.
(2) Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de
student şi poartă denumirea generică de masterand, pe toata durata ciclului II de studii
universitare, având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca studentul de la învăţământul
universitar de licenţă, cu respectarea reglementărilor specifice.
Art. 19 - (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 UO.
(3) Bursa de masterat se acordă din veniturile UO provenite din sume alocate de la
bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile
legii. Bursa de studiu se acordă semestrial prin ierarhizarea valorică a studenţilor.
Art. 20 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. 21 Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an şi se acordă o singură dată
pe parcursul duratei de şcolarizare, la cererea masterandului, cu avizul coordonatorului
de program, pentru motive medicale, plecări din ţară pe o perioadă mai mare de un an
sau alte motive întemeiate şi justificate.
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Cap VI
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 22 - (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de
masterat:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare – studiile
universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau diploma echivalentă ai studiilor universitare de
lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de
licenţă menţionată la lit. a) din prezentul articol.
Art. 23 - (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de
forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de
Şcoala Masterală.
(2) Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de
probe scrise sau/şi orale, specifice domeniului de studiu.
(3) Înscrierea la concursul de admitere la 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 de către Şcoala
Masterală prin mijloace proprii.
Art. 24 Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de masterat şi înmatricularea
candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii U.O. După
aprobarea înmatriculării, masteranzii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
Art. 25 Înmatricularea în anul I de studiu se efectuează după cum urmează:
-Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la
secretariatele facultăţilor contractul de şcolarizare pentru studii universitare de
masterat semnat pentru întreaga perioadă de studiu ;
-Cursanţii cetăţeni străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu
nevalutar vor fi înmatriculaţi în baza Ordinului de primire la studii, emis de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării. Pentru cursanţii pe cont propriu nevalutar, decizia de
înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de
şcolarizare (taxa aferentă semestrului I) şi după ce s-a încheiat contractul de studii
universitare de masterat pentru întreaga perioada de şcolarizare ;
-Cursanţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar vor depune la secretariatul facultăţii
actele necesare cu cel puţin zece zile înainte de deschiderea anului universitar. Decizia
de înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de
şcolarizare (taxa aferentă semestrului I) şi după ce s-a încheiat contractul de studii
universitare de masterat pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
Art. 26 Înscrierea şi stabilirea statutului cursanţilor în anul II de studiu (cu taxă, fără
taxă) se face pe baza rezultatelor obţinute în anul I de studiu. Ierarhizarea valorică a
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masteranzilor se face prin calcularea mediei ponderate a creditelor şi notelor
disciplinelor studiate în anul I conform regulamentului ECTS.

Cap VII
PROMOVAREA ANULUI DE STUDIU
Art. 27 Promovarea integrală a unui an de studiu este condiţionată de realizarea celor 60
de credite aferente disciplinelor din planul de învăţământ al programului de masterat.
Art. 28 Obţinerea creditelor aferente unei discipline este condiţionată de promovarea
acelei discipline. Nota minimă de promovare este 5(cinci).
Art. 29 Examenul la o disciplină poate fi susţinut de maxim două ori într-un an
universitar (o dată în sesiunea programată şi o dată în sesiunea de restanţe). În caz de
nepromovare, activităţile didactice la disciplina respectivă trebuie refacute prin
reînscriere în regim de taxă de disciplină.
Art. 30 Masterandul care acumulează minim 30 de credite în anul I de studiu poate fi
înscris în anul următor de studiu. In caz contrar va fi exmatriculat sau, la cerere, poate
fi reînscris în acelaşi an de studiu, în regim cu taxă de şcolarizare.
Art. 31 La reluarea studiilor, masteranzii care au beneficiat de întrerupere, 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 restanţe.
Art. 32 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 VIII
FINALIZAREA STRUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT (SUSŢINEREA
DISERTAŢIEI)
Art. 33 - (1) Studiile de masterat se finalizează prin susţinerea examenului de disertaţie.
Lucrarea de disertaţie este o lucrare complexă care devine una dintre referinţele de
bază pentru demonstrarea competenţelor viitorului profesionist, absolvent al unui
program de studii universitare de masterat.
Lucrarea de disertaţie se realizează de către masterand sub coordonarea unui cadru
didactic având cel puţin gradul didactic de lector universitar, respectiv şi titlul
ştiinţific de doctor, denumit coordonator ştiinţific.
Scopul lucrării de disertaţie este de a evalua capacitatea absolvenţilor de analiză şi
sinteză, originalitatea, capacitatea de a expune şi de a argumenta cunoştinţele
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dobândite, de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire în condiţii
date. Disertaţia trebuie să se circumscrie ariei tematice a programului şi să
demonstreze cunoaşterea temei abordate, să conţină elemente de originalitate în
dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a
acestora.
Temele lucrărilor de disertaţie se stabilesc la nivelul catedrelor/departamentelor prin
centralizarea propunerilor înaintate de coordonatorii ştiinţifici. Temele aprobate la
nivelul catedrei se afişează la aviziere şi se postează pe site-ul facultăţii în maxim 30
de zile de la începerea anului universitar.
(2) În cazul programelor de 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.
(4) Lucrarea de disertaţie se depune de către masterand la secretariatul facultăţii, în
cadrul perioadei de înscriere, pe suport de hârtie conform cerinţelor şi suport
electronic-CD-rom,
împreună cu Declaraţia privind autenticitatea lucrării.
Secretariatul va prelua numai lucrările care au avizul coordonatorului ştiinţific.
Avizarea lucrării de către coordonatorul ştiinţific este prezumată a reprezenta acordul
acestuia privind susţinerea lucrării în sesiunea respectivă.
(5) Comisiile de examen se stabilesc, pe domenii/specializări, prin Decizia Rectorului
la propunerea Consiliului Facultăţii.După încheierea înscrierilor, secretariatul facultăţii
va întocmi listele, în ordine alfabetică, cu numele candidaţilor care au dreptul să se
prezinte la examenul de disertaţie.
(6) Comisia de masterat apreciază susţinerea disertaţiei cu o notă întreagă, cuprinsă
între 1 şi 10. Masterandul 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.
(7) Masterandul care nu obţine media de promovare la susţinerea disertaţiei va primi
un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi situaţia
şcolară.
(8) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică/afişează de către secretarul
comisiei la sediul facultăţii, în ziua în care s-a desfăşurat examenul. Eventualele
contestaţii privind rezultatele examenului de disertaţie, se înregistrează şi se depun în
scris la secretariatul facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile înregistrate şi depuse în termenul
menţionat se soluţionează în termen de 48 de ore de la depunere, de o comisie de
analiză a contestaţiilor, numită de decanul facultăţii organizatoare a examenului.
(9) În cazul în care masterandul nu s-a prezentat sau nu a promovat examenul de
disertaţie, se poate prezenta numai o singură dată într-unul din anii universitari
următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului
respectiv şi cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de examinare.
Art. 34 Şcoala Masterală va facilita consultarea disertaţiilor în bibliotecile proprii şi va
asigura accesul la susţinerea publică.
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Art. 35 Disertaţia se susţine în sedinţă publică în faţa comisiei de disertaţie a cărei
componentă este propusă de către coordonatorul de program şi aprobată de conducerea
consiliului facultăţii şi a U.O. Fiecare comisie este alcătuită din cel puţin 3 membri: un
preşedinte şi încă cel puţin doi membri având gradul didactic de cel puţin lector/şef
lucrări şi titlul de doctor. Membrii comisiilor pentru examenul de disertaţie şi
secretarii acestora trebuie să facă parte din departamentele/catedrele implicate în
procesul de instruire al programului de studii universitare de masterat.
Art. 36 Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării
de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie. Coordonatorii
lucrărilor de disertaţie răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii
conţinutului acestora.
Art. 37 Prezentarea, în cadrul examenului, a unor lucrări de disertaţie plagiate, copiate
sau procurate prin cumpărare ori pe alte căi este considerată tentativă de fraudă şi ca
urmare masterandul va fi exclus din examen. Fapta se va consemna într-un proces
verbal semnat de toţi membrii comisiei de examen, anexându-se probele care o atestă.
Art. 38 Ca urmare a finalizării studiilor universitare de masterat şi a susţinerii cu succes
a disertaţiei, absolventul obţine diploma de master. Aceasta cuprinde toate informaţiile
necesare pentru a descrie programul de studii absolvit inclusiv forma de învăţământ.
Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă, care se eliberează gratuit, în limba
română şi o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 39 Atunci când se dovedeşte că o diplomă a fost obţinută prin mijloace frauduloase
sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară, aceasta
poate fi anulată în condiţiile legii.
Art. 40 Prezentul regulament,elaborat la nivelul Comisiei academice, se aplică
începând cu anul universitar 2011-2012 şi a fost aprobat de Senatul Universităţii din
Oradea, în şedinta sa din ___________________________.
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