UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte modalităţile concrete de organizare şi
desfăşurare a studiilor universitare de masterat în Universitatea Spiru Haret, precum şi
responsabilităţile aferente activităţilor date în competenţă în acest domeniu.
Art.2. În Universitatea Spiru Haret, studiile universitare de master se organizează şi se
desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Cartei Universităţii, în domenii acreditate.
Art.3. Acreditarea pentru Universitatea Spiru Haret a unui domeniu de studii
universitare de master, împreună cu stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi
şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a
Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de
asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.
Art.4. Diploma de absolvire sau diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior
de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu
diploma de studii universitare de master în specialitate.
Art.5. Programele de studii universitare de master pot fi:
a) master profesional, orientat preoponderent spre formarea competenţelor profesionale;
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor în
cercetarea ştiinţifică; învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalentă
cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat; masterul de
cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi poate fi organizat în cadrul
şcolilor doctorale.
c) masterul didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Art.6. În cadrul domeniului acreditat pentru studii universitare de master, programele
de studii promovate sunt stabilite anual de către senatul universitar şi comunicate Ministerului
Educaţiei Naţionale până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.
Art.7. Universitatea Spiru Haret poate stabili parteneriate cu operatori economici,
asociaţii profesionale şi/sau instituţii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii
universitare de master care să răspundă cerinţelor pieţei muncii.
Art.8. Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenţii cu diplomă
de licenţă sau echivalentă.
Art.9.Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de master
şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de master şi 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.
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CAPITOLUL II
ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER
Art.10. Studiile universitare de master sunt delimitate prin proceduri distincte de
admitere, organizare şi finalizare consemnate în metodologii proprii, elaborate şi aprobate
anual şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
Art.11. Domeniile în care Universitatea Spiru Haret, ca instituţie de învăţământ
superior acreditată, organizează studii universitare de master sunt domeniile acreditate de
ARACIS.
Art.12.(1) La Universitatea Spiru Haret, studiile universitare de master se organizează
în regim cu taxă.
(2) Cuantumul taxei de organizare şi desfăşurare a admiterii, precum şi a taxei
de şcolarizare se stabileşte anual de către Consiliul de administraţie.
Art.14. (1)Accesul la studiile universitare de master se realizează pe baza concursului
de admitere.
Art.15. (1) Comisia de admitere la studiile universitare de master pentru fiecare
program de studii universitare de masterat se numeşte prin decizia Rectorului Universităţii.
(2) Comisia de admitere este formată, de regulă, din 3 membri, din care unul
este numit preşedinte.
Art.16. Înscrierile pentru admiterea la studiile universitare de master se fac conform
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de
master.
Art.17. Pentru înscrierea la admiterea la studiile universitare de master se depune la
secretariatul facultăţii organizatoare un dosar care cuprinde următoarele documente:
a) Cerere tip de înscriere la admitere;
b) Diploma de licenţă, în original;
c) Diploma de bacalaureat, copie legalizată;
d) Curriculum vitae;
e) Certificat de naştere, copie legalizată;
f) Certificat de căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
g) Copie (xerox) a Buletinului de identitate sau a Cărţii de identitate;
h) Adeverinţă medicală;
i) 3 fotografii tip B.I.
Art.18. Pentru o mai bună cunoaştere a candidaţilor înscrişi la admitere la studiile
universitare de master, candidaţii pot prezenta, facultativ, în dosarul de admitere, pe lângă
documentele menţionate:
a) un scurt memoriu de activitate profesională şi ştiinţifică;
b) o scrisoare de intenţie (de cel mult 4-5 pagini), în care să motiveze opţiunea
pentru programul respectiv de studii masterale;
c) alte documente în măsură să susţină interesul şi realizările candidatului în
domeniul legat de programul de studii masterale, pe care doreşte să-l urmeze.
Art.19. Pentru admitere, fiecare facultate organizatoare poate stabili condiţii şi criterii
specifice, care vor fi aduse la cunoştinţă candidaţilor, în timp util, prin afişare pe pagina de
Internet a facultăţii.
Art.20. Admiterea la studiile universitare de master constă în:
a) analiza de către Comisia de admitere a documentelor existente în dosarul
de admitere;
b) testarea cunoştinţelor şi a capacităţii cognitive ale candidatului (motivaţia
opţiunii pentru programul respectiv de studii de master; activitatea profesională, ştiinţifică şi
publicistică desfăşurată; informarea bibliografică vizând specializarea masteratului şi
actualitatea acesteia; abilităţile candidatului pentru cercetare ştiinţifică, abilităţile de
comunicare, gândire sintetică, cunoştinţe fundamentale în domeniul de studii etc.);
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c) teste de cunoştinţe (pe baza unei tematici şi a unei bibliografii comunicate în
prealabil candidaţilor), teste de limbă, teste de aptitudini, precum şi alte forme de testare a
pregătirii candidatului sau a vocaţiei sale pentru domeniul de studii universitare de master ales,
stabilite de fiecare facultate în Metodologiile proprii;
Art.21. Rezultatul admiterii la studiile universitare de master se comunică, prin afişare
şi prin Internet, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.
Art.22. Pe baza rezultatelor la admitere, se efectuează, prin decizia Rectorului
Universităţii, înmatricularea masteranzilor şi înscrierea lor în Registrul matricol.
Art.23.(1) Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza unui contract de studii
masterale încheiat între masterand şi Universitate.
(2) În contractul de studii masterale sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile
fiecărei părţi implicate, potrivit cerinţelor metodologice în vigoare.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE DE MASTER
Art.24. Programele de studii universitare de master:
a) reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7
din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor;
b) au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de credite de
studii transferabile, cuprins între 60 şi 120.
Art.25. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici
europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program
unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă,
în condiţiile legii educaţiei naţionale, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.
Art.26. Studiile universitare de master se organizează de către facultăţile şi domeniile
de studii acreditate.
Art.27. Planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de master
cuprind atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul programului de studii de masterat, cât
şi modulele de pregătire complementară necesară pentru o inserţie rapidă a absolventului de
studii universitare de master pe piaţa muncii.
Art.28. Prin fisele disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ, ca şi prin
regulamentele proprii ale facultăţilor privind studiile masterale, se stabilesc competenţele
generale, competenţele de specialitate, competenţele transversale, abilităţile cognitive, pe care
le vizează, ca obiective generale şi specifice, fiecare program de studii de masterat.
Art.29.(1) Planul de învăţământ al unui program de studii universitare de master
prevede minim 14 ore de activitate didactică săptămânală.
(2) Fiecare disciplină este prevăzută semestrial cu o formă de verificare (Examen,
Colocviu, Probă de verificare) şi are alocat un număr de puncte de credit, în conformitate cu criteriile
stabilite prin Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).
Art.30. Numărul examenelor într-un semestru trebuie să reprezinte cel puţin jumătate
din numărul total al formelor de verificare din semestrul respectiv.
Art.31. Ultimele 2-4 săptămâni din ultimul semestru al programului de studii
masterale sunt prevăzute exclusiv pentru definitivarea lucrării de disertaţie.
Art.32.(1) Durata unui semestru de studiu este de 14 săptămâni.
(2) Fiecărui semestru i se alocă un număr de minim 30 de puncte de credit.
Art.33. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II
Bologna - studii universitare de master, trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 puncte
de credit.
Art.34. Titularii de discipline pot fi cadrele didactice cu gradul de profesor universitar,
conferenţiar universitar sau lector/şef de lucrări care au obţinut titlul de doctor.
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Art.35. Programele de studii universitare de master se organizează şi se desfăşoară ca
învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Art.36. Pentru evaluarea pregătirii masteranzilor, fiecare facultate, ca entitate
organizatoare a studiilor de masterat, este autonomă să stabilească propriile reguli de evaluare
a masteranzilor şi criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de studii
universitare de master.
Art.37. (1) Examenele se susţin în sesiunile prevăzute în structura fiecărui an universitar
(de iarnă, de vară şi de toamnă), iar colocviile se programează, de regulă, în presesiune.
(2) Prezentarea la examene şi colocvii este condiţionată de achitarea, la
termenele prevăzute, a taxei corespunzătoare de şcolarizare.
Art.38.(1) Examenele se desfăşoară în conformitate cu reglementările stabilite de către
consiliile facultăţilor organizatoare de studii universitare de master.
Art.39. În verificarea, prin examene sau colocvii, a pregătirii masteranzilor se va pune
accentul pe dezbaterea problemelor şi dialogul profesor-student, testându-se mai ales măsura
asimilării creative a bibliografiei, capacitatea de corelare şi sinteză a cunoştinţelor, de folosire
a acestora în soluţionarea de probleme.
Art.40. Promovarea unui examen sau colocviu în cadrul studiilor universitare de
master este condiţionată de obţinerea cel puţin a notei 5 (cinci).
Art.41. Examenele şi colocviile nepromovate în sesiunile din semestrul I, II, III şi IV,
programate conform planului de învăţământ, se pot susţine, cu aprobarea conducerii facultăţii, în
ultimul semestru, după achitarea unei taxe stabilite de Senatul Universităţii.
Art.42. (1) Studentul care în anul I de studii nu a obţinut cel puţin 50% din numărul de
credite de studii transferabile este declarat repetent şi exmatriculat.
(2) Trecerea în anul al II-lea de studii universitare de master, are drept condiţie
obţinerea a cel puţin 50% din numărul total de credite de studii transferabile.
(3) Studentul care în anul II de studii nu a obţinut cel puţin 50% din numărul de
credite de studii transferabile este declarat repetent.
Art.43. În situaţia în care, la sfârşitul programului de studii, masterandul nu obţine
numărul de puncte de credit preconizat prin planul de învăţământ (60 - 120 de puncte de
credit), examenele şi colocviile restante se pot susţine, în baza unei cereri, aprobate de
conducerea facultăţii şi cu plata taxei stabilite de Consiliul de administraţie.
Art.44. Retragerea de la programele de studii universitare de master se aprobă de
decanul facultăţii.
Art.45. Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ trebuie
să opteze pentru parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogică, corespunzător 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 a
domeniului în care viitorii absolvenţi doresc să lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv
învăţământul liceal sau universitar.
Art.46. Programul de pregătire a masterandului conţine şi o componentă de cercetare
ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii, care se
desfăşoară astfel:
a) masterandul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională
în echipe din care pot face parte masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători;
b) prin programele analitice ale disciplinelor (fişele disciplinelor de studiu),
titularul disciplinei formulează/propune teme de cercetare pentru masteranzii din domeniul
tematic al disciplinei pentru care aceştia pot opta;
c) la nivelul programului de studii se stabilesc, de comun acord cu masteranzii,
temele de cercetare, pe echipe şi individuale, care, apoi, se avizează de conducerea facultăţii,
la propunerea coordonatorilor de discipline de studiu;
d) activitatea de cercetare a masteranzilor este inclusă, ca parte componentă, în
planul de cercetare al facultăţii/departamentului de studii.
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e) fiecare masterand îşi stabileşte, sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat
de conducerea programului de studii, un program de cercetare sau creaţie vocaţională, care
acoperă întreaga perioada de studii masterale;
f) masterandul poate schimba tema din programul de cercetare sau creaţie
vocaţională o singură dată în timpul studiilor de masterat;
g) schimbarea temei se poate aproba numai în cadrului aceluiaşi domeniu de
studii în care a fost înmatriculat masterandul, fără modificarea duratei ciclului de studii
universitare de master.
Art.47. Studiile universitare de master fac obiectul prevederilor de asigurare internă şi
externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.
Art.48. Facultăţile organizatoare de studii universitare de master se pot asocia, pentru
a realiza studii masterale în cooperare, cu alte instituţii, din ţară sau străinătate, organizatoare
de studii universitare de master.

CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MASTERANDUILOR
Art.49. Masteranzii beneficiază de următoarele drepturi:
a) participarea la activităţile didactice, ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive, care
se desfăşoară în Universitate;
b) dreptul de acces în platforma de e-Learning Blackboard şi de utilizare a tuturor
facilităţilor programului informatic;
c) solicitarea de consultaţii şi alte forme de asistenţă academică din partea
cadrelor didactice;
d) implicarea în programele de cercetare ştiinţifică ale departamentelor şi
facultăţilor, participarea la colectivele complexe de cercetare (cadre didactice, cercetători,
studenţi), la programele de cercetare inter şi multidisciplinară, precum şi la cercetările
concrete, de teren organizate de facultăţi;
e) participarea cu lucrări proprii, la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale
facultăţilor şi institutelor de cercetare sau la alte manifestări ştiinţifice, organizate în
Universitatea Spiru Haret;
f) publicarea de studii originale în Analele Universităţii Spiru Haret, de articole şi
puncte de vedere în revista Opinia Naţională;
g) exprimarea opiniilor personale în cadrul dezbaterilor şi al altor programe
organizate de TvH;
h) acces la întregul fond documentar al Universităţii, la toate bibliotecile din
facultăţi, precum şi la biblioteca virtuală a Universităţii şi facultăţilor;
i) achiziţionarea de manuale, cursuri universitare şi alte tipuri de lucrări apărute în
Editura Fundaţiei România de Mâine, cu o reducere de 30% faţă de preţul de librărie;
j) acces gratuit la Clubul Universităţii Spiru Haret şi la Baza sportivă a Fundaţiei
România de Mâine;
k) acces la Cantina-restaurant a Universităţii.
Art.50. Masteranzii au obligaţia:
a) de a se pregăti sistematic şi de a participa activ la activităţile didactice
organizate în cadrul studiilor de masterat;
b) de a satisface integral cerinţele preconizate prin programele analitice ale
disciplinelor de studiu;
c) de a studia şi aprofunda bibliografia recomandată;
d) de a aloca, în conformitate cu sistemul de credite, timpul necesar pentru studiul
individual;
e) de a elabora şi prezenta la termen lucrările prevăzute la disciplinele de studiu
(referate, studii de caz, proiecte, eseuri etc.);
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f) de a respecta Carta Universităţii Spiru Haret, Regulamentul de ordine interioară
şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master, precum
şi alte hotărâri şi reglementări adoptate de Senatul Universităţii privind procesul didactic,
munca ştiinţifică şi activitatea în spaţiile de învăţământ, în biblioteci şi săli de lectură la
Clubul Universităţii, în cămine etc.;
g) de a promova valorile academice şi normele civice în spaţiul universitar;
h) de a manifesta grijă şi răspundere faţă de bunurile puse la dispoziţia studenţilor şi
a masteranzilor de către Universitate;
i) de a achita, în termenele stabilite, taxa de şcolarizare; întârzierile în achitarea
taxei de şcolarizare se penalizează.

CAPITOLUL V
FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER
Art.51. Studiile universitare de master se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.
Art.52.(1) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună
cu masterandul şi se corelează cu programul de pregătire masterală, cu domeniul de
competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele de cercetare şi politica
instituţională ale facultăţii şi Universităţii.
(2) Tema disertaţiei se aprobă de conducerea facultăţii/departamentului în care
se desfăşoară studiile universitare de master.
Art.53. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale
programului respectiv de studii masterale.
Art.54. (1) Temele lucrărilor de disertaţie şi îndrumătorii ştiinţifici ai lucrărilor se
stabilesc şi se aprobă cel mai târziu în prima lună a semestrului al II-lea de studii.
(2) Tematica la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
şi tematica lucrărilor de disertaţie se aduc, din timp, la cunoştinţa studenţilor, astfel încât
aceştia să aibă posibilitatea de a se pregăti.
Art.55. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate, să dovedească spiritul creativ al autorului,
disponibilităţile sale de identificare, abordare şi soluţionare creativă a problemelor teoretice şi
practice pe care le ridică problematica disertaţiei, efortul de documentare şi cercetare, capacitatea de
analiză şi sinteză, de asimilare, integrare şi relaţionare a cunoştinţelor noi cu fondul tradiţional de
cunoştinţe din domeniul respectiv.
Art.56. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de
disertaţie, sau poate solicita anularea unui certificat sau o diplomă atunci când se dovedeşte că
s-au obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi
deontologie profesională universitară.
Art.57.(1) Se interzice comercializarea lucrărilor de disertaţie de către studenţi sau
cadre didactice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor.
(2) Comercializarea lucrărilor de disertaţie de către cadrele didactice şi
studenţi/absolvenţi atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora, după caz.
(3) Îndrumătorii lucrărilor de disertaţie au obligaţia de a verifica originalitatea
acestora şi răspund, solidar, cu studenţii/ absolvenţii pentru cazuri de plagiat.
(4) Cazurile privind actele de plagiat şi de comercializare a lucrărilor ştiinţifice
în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor vor fi dezbătute în
consiliul facultăţii şi în Senatul universitar şi vor fi dispuse măsuri sancţionatorii ferme, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.58.(1) Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de disertaţie.
(2) În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională,
susţinerea publică se poate face în limba respectivă.
Art.59.(1) Comisiile de disertaţie se stabilesc pe programe de studii masterale prin
decizia Rectorului Universităţii, la propunerea consiliilor facultăţilor.
6

(2) Comisia de disertaţie va fi alcătuită din minimum 3 cadre didactice, cu grad
didactic de profesor, conferenţiar universitar sau lector cu titlul de doctor, din care unul este numit
preşedinte.
(3) Secretarul comisiei poate fi lector doctorand sau asistent universitar.
(4) Preşedintele Comisiei de disertaţie este un reprezentant al conducerii
facultăţii.
Art.60.(1) În fiecare an universitar, susţinerea disertaţiei se poate organiza în trei
sesiuni: de vară (iulie), de toamnă (septembrie) şi de iarnă (februarie).
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea susţinerii disertaţiei se percepe o taxă,
stabilită anual de Consiliul de administraţie.
Art.61. La susţinerea disertaţiei se pot înscrie şi prezenta cursanţii care au obţinut integral
volumul de credite prevăzut prin planul de învăţământ al programului de studii masterale.
Art.62. Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului în
realizarea ei şi elementele de originalitate.
Art.63. Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10, ca medie
aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei.
Art.64. Pentru promovarea disertaţiei, masteranzii trebuie să obţină cel puţin media 6.
Art.65. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la celelalte
sesiuni, după ce a integrat modificările recomandate de comisie şi a achitat taxa de disertaţie
stabilită de Consiliul de administraţie.
Art.66. Pentru înscrierea la susţinerea disertaţiei, candidatul prezintă un dosar care
cuprinde:
a) cerere de înscriere la susţinerea disertaţiei (formular tip);
b) copie legalizată după certificatul de naştere;
c) copie legalizată după diploma de bacalaureat;
d) diplomă de studii universitare de lungă durată (licenţă/diplomă), în original;
e) chitanţa care atestă achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de susţinere a disertaţiei;
f) un exemplar din lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cadrului didactic care a
îndrumat elaborarea disertaţiei.
Art.67. Înscrierea candidaţilor la examenul de disertaţie se efectuează cu cel puţin
15 zile înainte de data anunţată pentru susţinerea lucrării de disertaţie.
Art.68. În baza promovării disertaţiei, se eliberează, în termen de 12 luni, diploma de
master, în domeniul masteratului absolvit, însoţită de suplimentul la diplomă care se
eliberează gratuit în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.
Art.69. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru
Haret din data de 09.05.2013, modificat în şedinţa Senatului din data de 20.05.2014 şi intră în
vigoare de îndată.
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