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Semnătura

Metodologie privind organizarea examenului de finalizare a studiilor universitare de master

CAPITOLUL I
Documente de referință. Dispoziţii generale
1.1. La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, finalizarea ciclului de
studii universitare de masterat se realizează prin examen de disertaţie, constând în prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie. Numărul creditelor acordate pentru proba examenului de
finalizare a studiilor universitare de master este cel prevăzut în planul de învățământ al
programului de studii.
1.2. La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, examenul de
finalizare a studiilor universitare de masterat se organizează în conformitate cu:
a) Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
c) Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 657/2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior;
d) Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de masterat;
e) Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație din
20.12.2016 (intrat în vigoare la 04.01.2017);
f) Hotărârii Senatului U.V.T. 25 / 22.02.2017..

CAPITOLUL II
Organizarea examenului de disertaţie
2.1. La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara pot susţine examenul
de disertaţie absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la
studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.2. Studiile în ciclul universitar de master se încheie cu susţinerea disertaţiei.
2.3. Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni: 5 iulie 2017 şi 13 septembrie 2017.
2.4. Comisiile examenului de disertație sunt: comisia de examinare și comisia de soluționare a
contestațiilor.
2.5. Comisiile examenului de disertație sunt compuse din cel puțin trei membri și un președinte.
2.6. 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.
2.7. Componenţa nominală a comisiilor examenului de disertaţie se stabilește de către Consiliul
Facultăţii, la propunerea Decanului Facultăţii, membrii acestora se numesc prin decizia
Rectorului Universităţii și se aprobă de către Senatul Universității.
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2.8. Atât membrii comisiei de examen de disertație, cât și secretarul comisiei de examen de
disertație nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul
al III-lea inclusiv.
2.9. Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea
examenelor de disertație.

CAPITOLUL III
Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de disertaţie
3.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă depusă la secretariatul
facultăţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data la care este programată începerea examenului.
3.2. Odată cu cererea, la secretariatul facultăţii se depune lucrarea de disertaţie avizată de către
conducătorul ştiinţific, în format scris şi electronic, însoțită de Raportul de similaritate.
3.3. Cu cel puţin 3 zile înainte de începerea examenului, coordonatorul ştiinţific al lucrării va
întocmi referatul asupra conţinutului și a formei finale a acesteia, având, în acest sens, în vedere,
și Raportul de similaritate extras de pe platforma Moodle, utilizată de către UVT.

CAPITOLUL IV
Desfăşurarea examenului de disertaţie
4.1. Temele lucrărilor de disertaţie pentru absolvenţii proprii sunt stabilite de către departamente,
la propunerea titularilor de discipline, şi aprobate de către Consiliul Facultății.
4.2. Examenul de disertaţie se desfăşoară sub forma prezentării şi susţinerii lucrării de disertaţie.
4.3. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în
acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
4.4. In situații bine întemeiate, la cererea studentului și cu acordul comisiei de examinare,
susţinerea lucrării de disertaţie poate fi efectuată prin mijloace de comunicare audio-video la
distanță, dacă este posibilă asigurarea echipamentului tehnic necesar. Costurile comunicării
audio-video, precum și procurarea echipamentului necesar revin examinatului.
4.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participă şi coordonatorul ştiinţific al lucrării.
4.6. Coordonatorul ştiinţific al lucrării de disertaţie, ţinând cont de conţinutul şi de calitatea
lucrării, de documentarea şi de contribuţia autorului la elaborarea lucrării, precum şi de calitatea
susţinerii acesteia şi de răspunsurile date la întrebările membrilor comisiei, va prezenta comisiei
propunerea de notare a acesteia.
4.7. Nota se acordă de către comisia de disertație, la propunerea conducătorului ştiinţific al
lucrării. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală reprezentând media
aritmetică a acestor note.
4.8. Nota minimă de promovare este 6,00.
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4.9. Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
4.10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este
publică.
4.11. Rezultatele examenului de disertație se afișează la sediul Facultății.
4.12. Eventualele contestaţii privind rezultatul examenului de disertaţie se depun la secretariatul
facultăţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de
la expirarea termenului de depunere, de către Comisia de soluționare a contestaţiilor.
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CAPITOLUL V
Eliberarea diplomelor
5.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează de către Universitatea
de Vest din Timişoara „Diploma de masterat”.
5.2. Diploma de absolvire va fi însoţită de suplimentul la diplomă eliberat de instituţia de
învăţământ superior absolvită.
5.3. (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;
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.
5.4. 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.
5.5. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în
sesiunile programate pentru promoţia curentă, cu plata unei taxe stabilite anual de Senatul UVT.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii speciale privind asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor de
disertație
6.1. Coordonatorii lucrărilor de disertație răspund solidar cu studenţii autori ai acestora pentru
asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor, în condiţiile legii.
6.2. (1) Prealabil depunerii lucrării de disertație, studentul este obligat să încarce lucrarea, în
forma finală aprobată de către coordonatorul științific, în secțiunea finală de verificare a
originalității conținutului acesteia, pe platforma Moodle, utilizată la nivelul UVT.
(2) Coordonatorul științific va verifica originalitatea lucrărilor de disertație, cu ajutorul
componentei Turnitin, integrată în platforma Moodle, utilizată la nivelul UVT, sau cu orice alt
mijloc de identificare a actelor de plagiat sau a altor încălcări ale principiilor şi regulilor
deontologice în cercetarea ştiinţifică.
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(3) Odată cu depunerea lucrării de disertație, studentul va depune și Raportul de similaritate
furnizat de platforma Moodle.
(4) Procentul de similaritate acceptat este de maxim 15%.
6.3. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calității de autor al lucrării prin
cumpărare/comercializare, absolventul nu va fi acceptat la examenul de disertație.
6.4. Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara poate anula, cu aprobarea Senatului universitar,
un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte
că acestea au fost obţinute prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de
etică şi deontologie universitară.

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
6.1. Din prezenta metodologie fac parte integrantă Anexa nr. 1 cuprinzând Calendarul
desfăşurării examenului de disertaţie şi Anexa nr. 2 cuprinzând Taxele pentru disertaţie.
6.2. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara şi se aplică în anul universitar 2016/2017.
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Anexa nr. 1
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII
EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 2016-2017
Nr.

Proba

SESIUNEA
IULIE
2017

SEPTEMBRIE
2017

Susţinerea lucrării de disertaţie

05.07.2017

13.09.2017

Data limită pentru depunerea cererii de
înscriere şi a lucrării în forma finală

23.06.2017

07.09.2017

Data limită pentru depunerea lucrării de
disertaţie la conducătorul ştiinţific

14.06.2017

07.09.2017

I.
Examenul de disertaţie
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Anexa nr. 2
TAXE PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE
Art. 1. (1) Taxele pentru susținerea examenului de disertaţie sunt aprobate de către Senatul
Universității de Vest din Timișoara, fiind cele precizate în tabelul de mai jos:

Nr.

SPECIFICAŢIE

CATEGORII DE ABSOLVENŢI
UNIVERSITATEA DE VEST
CU TAXĂ

BUGETARI

1.

Taxă examen de
disertaţie

2017

2017

2017
reînmatriculaţi

Promoţii anterioare

-

-

-

300 lei

(2) Taxele prevăzute în tabelul de mai sus se achită până cel mai târziu la data depunerii cererii
de înscriere.
(3) Neplata taxelor prevăzute în tabelul de mai sus, precum şi a eventualelor taxe şi penalităţi
restante decade din drepturile corespunzătoare absolventul în cauză.

8

