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CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE 

Art. 1. În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (numită în 

continuare UMFVBT), finalizarea programului studiilor universitare de masterat se realizează prin 

examen de disertaţie. 

Art. 2. Examenul de disertaţie se desfăşoară potrivit  prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordinului Ministerului Educației şi Cercetării nr. 4062/2003, privind asigurarea calităţii 

lucrărilor de licenţă, de diplomă şi de disertaţie, Hotărârii de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea 

şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării  

nr. 6125/2016, publicat în partea I a Monitorului Oficial al României nr. 13/10 ianuarie 2020 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume, prezentarea şi susţinerea 

disertaţiei. Susţinerea disertaţiei poate fi publică şi se desfăşoară în faţa comisiei de evaluare. 

Art. 4. Scopul examenului este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a utiliza cunoştinţele 

dobândite în timpul studiilor, elaborând o lucrare ştiinţifică având ca obiect probleme specifice din 

domeniul  medical sau farmaceutic. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

Art. 5. Pot susţine examenul de disertaţie absolvenţii proprii ai studiilor universitare de masterat, dacă 

au promovat toate examenele programate, au acumulat toate creditele conform planului de învăţământ 

al programului de studii masterale urmat, au întocmit şi depus în termen lucrarea de disertaţie.  

Art. 6. La examenul de disertaţie se pot prezenta şi studenţii masteranzi ai promoţiilor precedente 

care nu şi-au susţinut examenul de disertaţie în anul respectiv, dar au situaţia şcolară încheiată 

(creditele acumulate conform planului de învătământ) cu plata unei taxe stabilite conform 

prevederilor Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe în UMFVBT. 

Art. 7. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de către coordonatorul științific împreună cu 

masterandul şi se aprobă de către coordonatorul respectivului program de studii masterale. 

Coordonatorul unui program de studii masterale are obligaţia să verifice relevanţa temei alese pentru 

respectivul program. Propunerile lucrărilor de disertaţie se stabilesc şi se afişează de către fiecare 

disciplină a programului de studii de masterat, dar conducătorii lucrărilor pot accepta şi teme propuse 

de candidat, dacă acestea sunt realizabile. În acest sens, programul de studii masterale va promova şi 

iniţiativa de cercetare a fiecărui candidat.  

Art. 8. Lucrarea de disertaţie va conţine elemente de cercetare ştiinţifică şi va fi elaborată după 

criteriile cunoscute pentru astfel de lucrări, adaptate specializării absolvite. 

Art. 9. Coordonatorul ştiinţific poate fi un cadru didactic care a predat în cadrul programului de studii 

masterale şi trebuie sa aibă titlul ştiinţific de profesor, conferenţiar sau şef lucrări. 
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Art. 10. La programele de studii universitare de masterat, un procent de 10% din lucrările de 

disertație se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii 

Art. 11. Autorii lucrărilor de disertaţie şi coordonatorii ştiinţifici poartă întreaga răspundere privind 

originalitatea şi calitatea lucrărilor elaborate şi prezentate la examenul de disertaţie. 

Art. 12. Perioada de depunere a cererilor de aprobare a titlului lucrării de disertație (Anexa 1) este 

05.01.2021 – 22.01.2021.  

Art. 13. Structura generală a lucrării de disertaţie este după cum urmează: 

Partea generală a lucrării trebuie să reflecte stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat. 

Această parte va fi structurată pe subcapitole. Este obligatorie consultarea şi citarea unor lucrări 

ştiinţifice de referinţă în domeniul ales (articole, tratate), de dată recentă (minim 50% din ultimii cinci 

ani).   

Partea specială a lucrării reprezintă contribuţia personală a fiecărui masterand. Aceasta va fi 

structurată în maniera următoare : 

Introducere, cuprinzînd: Premizele studiului și obiectivele asumate în cadrul studiului. 

Material şi metodă. Subcapitolul trebuie să furnizeze date exacte pentru a putea reproduce şi verifica 

studiul / experimentul (subiecţii, originea probelor, tehnica de recoltare / preparare a probelor, 

descrierea câmpului de lucru, protocolul de colectare a datelor, descrierea echipamentelor şi utilizarea 

lor, tehnica de analiză a datelor, programul informatic utilizat pentru prelucrarea datelor).  

Rezultate şi discuţii. Subcapitolul trebuie să cuprindă prezentarea cu obiectivitate a datelor obţinute, 

evidenţiate în tabele şi/sau grafice. Aceste rezultate vor fi interpretate în lumina ipotezelor de lucru 

lansate iniţial şi  comparate cu alte rezultate din domeniu, obţinute de alte colective de studiu.  

Concluzile studiului trebuie să fie sistematizate, bine conturate şi să releve doar tema studiată. 

Bibliografia se citează obligatoriu în text, iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizează în 

ordinea citării în text.  

Art. 14. Programarea examenului de disertaţie se face conform structurii anului universitar aprobat de 

către Senatul universitar şi se aduce la cunoştinţă masteranzilor prin afişare, în timp util, la avizierul 

facultăţii şi pe pagina de web a universităţii www.umft.ro, secţiunea Studii Masterale.  

 

CAPITOLUL III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII 

EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

Art. 15. Lucrarea de disertaţie în format editabil și letric împreună cu referatul coordonatorului 

ştiinţific și cu Anexele 2 și 3 ale prezentei metodologii se depun la Secretariatul Studii Universitare de 

Masterat cu cel puţin 30 zile înainte de începerea sesiunii de disertaţie. Referatul îndrumătorului 

ştiinţific va cuprinde aprecieri analitice şi sintetice asupra conţinutului disertaţiei, precum şi nota 

propusă în urma evaluării lucrării de disertaţie. 

Art. 16. Lucrarea de disertație se depune într-un exemplar copertat și în format electronic pe un CD. 

Art. 17. Dacă lucrarea nu este apreciată de îndrumătorul ştiinţific ca fiind satisfăcătoare, masteranzii 

în cauză nu se pot înscrie pentru susţinerea examenului. 
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Art. 18. Personalul secretariatului va verifica cererea de înscriere, după care o va înregistra în vederea 

susţinerii examenului de disertaţie. 

Art. 19. Perioada de înscriere și depunere a lucrărilor de disertație este în conformitate cu structura 

universitar 2020 – 2021, respectiv 14.06.2021 – 18.06.2021.  

Art. 20. Lucrarea de disertație se predă la secretariat până cel târziu la data de 18.06.2021, în format 

editabil și letric. 

 

CAPITOLUL IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 

Art. 21. Examenul de disertaţie se desfăşoară conform structurii anului universitar, aprobată de 

Senatul universitar -  23.07.2021 și constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

Art. 22. După expirarea perioadei de înscriere, Secretariatul Studii Universitare de Masterat va stabili 

necesarul de săli pentru sustinerea lucrării de disertaţie, precum şi alte măsuri organizatorice. 

Art. 23. Comisia de examen va afişa, cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii susţinerii lucrării de 

disertaţie, listele cuprinzând: specializarea de masterat; ora începerii şi durata de desfăşurare; sala în 

care se desfăşoară susţinerea lucrării de disertaţie;  

Art. 24. În vederea susţinerii lucrării de disertaţie, candidaţii vor fi introduşi în săli, fiind legitimaţi cu 

buletinul de identitate sau cartea de identitate. Candidaţii vor putea folosi pentru identificare şi 

adeverinţa temporară de identitate sau paşaportul. 

Art. 25. Candidaţii care nu se prezintă pentru susţinerea lucrării de disertaţie în  sala, data şi ora 

stabilită pentru desfăşurarea examenului sunt consideraţi absenţi. 

CAPITOLUL V. SUSŢINEREA LUCRĂRII  DE DISERTAŢIE 

Art. 26. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică și se desfășoară în prezența, în acelși loc și în 

același moment a comisiei de examen și a examinatului. 

Art. 27. Examenul de disertaţie se încheie cu notarea lucrărilor de disertaţie cu note de la 1 la 10. 

Nota acordată pentru lucrare va reflecta atât caracterul teoretic şi aplicativ al lucrării cât şi modul de 

prezentare şi de susţinere de către candidat. 

Art. 28. Evaluarea lucrărilor de disertaţie cuprinde următoarele etape: 

a) Comisiile de evaluare a disertaţiilor, ca şi secretarii acestor comisii se numesc pentru fiecare 

program de studiu masteral, prin decizia Rectorului UMFVBT, la propunerea coordonatorilor 

programelor de studii masterale și sunt aprobate de Consiliul de administrație și respectiv, Senatul 

universitar. 

b) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minim 2 membri şi un secretar. Preşedintele comisiei 

de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aibă gradul didactic de profesor universitar sau 

conferenţiar universitar. 

c) Membrii comisiei de disertaţie trebuie să fie cadre didactice titulare în programele de studii 

universitare de masterat şi trebuie să aibă titlul ştiintific de doctor şi gradul didactic de şef lucrari 
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universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Activitatea operaţională a comisiei va fi 

asigurată de către un secretar al comisiei. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor 

trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a 

documentelor.  

d) Componenta comisiilor pentru susținerea lucrării de disertație se publică pe site-ul web al 

instituției. 

Art. 29. Criteriile de evaluare ale lucrărilor de disertație sunt: 

a) relevanţa temei studiate pentru programul de studii masterale urmat; 

b) respectarea cerinţelor structurii unei lucrări originale cu potențial aplicativ: stadiul actual al 

cunoașterii, premize, obiective, material şi metodă, rezultate, concluzii); 

c) selecţia şi modul de utilizare a bibliografiei; 

d) calitatea expunerii orale ca şi capacitatea de esenţializare a întregului studiu în timpul acordat; 

e) capacitatea de a interacţiona cu comisia şi de a răspunde la întrebările suplimentare. 

 Art. 30. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este 

publică. 

Art. 31. Componența comisiilor pentru examenul de disertație precum și numărul membrilor acestora 

nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor. 

Art. 32. Nota se acordă de către comisie, la propunerea îndrumătorului ştiinţific al lucrării. Fiecare 

membru al comisiei propune o nota de la 1 la 10. Notele membrilor comisiei sunt numere întregi. 

Art. 33. Media lucrării de disertaţie se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza 

notelor notelor acordate de membrii comisiei de examen.  

Art. 34. Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6.00 (şase) 

Art. 35. Rezultatele examenului de disertaţie se aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare în cel 

mult 48 de ore de la data susținerii, la avizierul secretariatului și pe pagina web a instituției. 

CAPITOLUL VI. ELIBERAREA DIPLOMELOR 

Art. 36. Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează de către 

Departamentul Acte Studii din cadrul UMFVBT, Diploma de absolvire însoţită de suplimentul la 

diplomă, în termen de cel puțin 12 luni de la data promovării. 

Art. 37. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleiaşi drepturi legale 

ca şi diploma până la eliberarea acesteia. 

Art. 38. In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile 

privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 
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CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII  FINALE 

Art. 39. Prezenta Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de disertație la studiile 

universitare de masterat a fost aprobată de către Senatul universitar, prin Hotărârea Senatului nr. 

39/4291/24.02.2021 și se aplică în sesiunea iulie 2021. 

                                                                          

                                                                     

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

 

 

 

   

         Vizat Oficiu juridic, 

C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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   Anexa 1                                      

 

FORMULAR DE COMUNICARE / APROBARE A TITLULUI LUCRĂRII DE   

DISERTAȚIE 

 

Numele și prenumele masterandului: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
Program masteral: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Titlul lucrării de disertație: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Coordonator științific (grad didactic/ nume/prenume): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Dișciplina: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Coordonator științific                                                                Semnătura:_______________ 

 

 

 

Coordonator program masteral                                               Semnătura:_______________ 

 

 

 

Decan Facultatea de____________________                          Semnătura:_______________ 

 

 

 

Masterand                                                                                   Semnătura:_______________      

 

 

Data____________    
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Anexa 2 

CERERE ÎNSCRIERE SUSȚINERE EXAMEN DISERTAȚIE 

 
 

În atenția Facultății de_________________________ 

 

Subsemnatul/a____________________________________________________________________ 

 

vă rog a-mi aproba înscrierea la examenul de disertație, sesiunea____________________ 

 

Menționez că titlul lucrării este: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Coordonator științific al lucrării este: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Aprobat coordonator științific:___________________________                                                                 

 

Semnătura:_______________________ 

 

 

 

Avizat Decan Facultatea de______________________________ 

 

Grad didactic/ Nume/Prenume _________________________________                                 

 

Semnătura:________________________ 

 

 

 

Masterand:______________________________                                                                                                 

 

Semnătura:________________________ 

 

 

 

 

Data______________ 
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Anexa 3 
 

 

D E C L A R A Ţ I E  

 Subsemnatul (a) ........................................................................................................ 

candidat  pentru examenul de disertație sesiunea___________________________ la Facultatea 

de___________________ din cadrul UMF – „Victor Babeş” din Timişoara, Program de studii 

universitare de master_____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________,  

 

Domeniul ____________________, declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă, condusă de 

coordonatorul ştiinţific (nume şi grad didactic): 

 

 

este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care 

au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în notele  bibliografice. 

 Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din teză nu 

încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică. 

 Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituţii de învăţământ 

superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic. 

 

Data__________________ 

 

 

 

  Semnătura coordonatorului știinţific,                                   Semnătura candidatului, 

 


