UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti
Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774,
E-mail office@ucdc.ro

Universitatea Creştinã „Dimitrie Cantemir”

APROBAT,
RECTOR

REGULAMENT
privind
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA STUDIILOR
UNIVERSITARE DE MASTERAT
RE - 06
Ediţia 3

PRESEDINTE,
COMISIE CEAC

Revizia
Nr. pagini
Data
L.S.

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR
1
2
3
12
12
10
31.06.2008
2.04.2009
23.03.2015

1

4

5

În vederea organizării studiilor universitare de masterat ca al doilea ciclu al studiilor
universitare şi în viziunea procesului de la Bologna,
Senatul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
aprobă
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de Masterat,
elaborat în conformitate cu H.G. nr. 404/ 2006 privind organizarea studiilor universitare de masterat,
completat prin Ordinul ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3165/2015 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016, Legea nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, aşa cum a fost modificată şi completată şi O.U.G. nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi completările ulterioare.
1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. În cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, studiile de masterat reprezintă
ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile
doctorale. Studiile universitare de masterat sunt delimitate, prin proceduri distincte de admitere şi de
absolvire, faţă de celelalte cicluri de studii universitare. Studiile universitare de masterat asigură fie
aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de
competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare
ştiinţifică.
Art. 2. 1. Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competentele generale, abilitatile
cognitive, competentele de specialitate, prevăzute de lege, se stabilesc prin reglementări proprii
fiecărui domeniu, prin regulamentele de studii masterale şi programele analitice, elaborate de fiecare
instituţie de învăţământ superior care are dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat,
în concordanta cu standardele prevăzute de legislaţia în vigoare.
2. Domeniile în care pot fi organizate studii universitare de masterat sunt domeniile studiilor
universitare de licenta, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării şi Inovării, la propunerea Agenţiei Romane pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior.
3. În cadrul studiilor universitare de masterat Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
promovează interdisciplinaritatea.
2. INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
(I.O.S.U.M.)
Art. 3. 1. Studiile universitare de masterat se pot organiza numai în cadrul facultăţilor acreditate
stabilite prin hotărâre a Senatului Universităţii, care oferă studii universitare pentru mai multe cicluri
de învăţământ sau numai pentru ciclu II.
2. Organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de masterat se desfăşoară conform
legislaţiei în vigoare
3. Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, acreditată instituţional se numeşte Instituţie
Organizatoare de Studii Universitare de Masterat, denumită în continuare I.O.S.U.M. şi are obligaţia
de a publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de masterat.
Art. 4. 1. I.O.S.U.M. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţara sau străinătate pentru a realiza
studii universitare de masterat în cooperare.
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2. Condiţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din ţară sau străinătate, să se poată asocia în
vederea realizării, în cooperare, a unor studii universitare de masterat 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 situaţia prevăzută la alin. (1), masterandul îşi poate desfăşura activitatea, pe baza unui
acord scris între instituţiile organizatoare implicate, 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.
4. Acordul prevăzut la alin. (3) 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 prevăzut 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.
Art. 5. 1. Studiile universitare de masterat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi
externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.
2. Asigurarea externă a calităţii reprezintă activităţile de evaluare, standardele, normele,
măsurile, procedurile stabilite de legislaţia în vigoare.
3. Asigurarea internă a calităţii reprezintă activităţile de autoevaluare, standardele, normele,
măsurile, procedurile stabilite de Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” în vederea obţinerii,
menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii, pe baza elementelor prevăzute la alin. (2).
4. Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M.,
facultatea/departamentul în care se organizează acest program şi masterandul.
5. Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale
încheiat între masterand şi I.O.S.U.M. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei
părţi implicate în ciclul de studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de
asigurare a calităţii.
6. În baza procedurilor interne de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. trebuie să efectueze
evaluarea internă a studiilor universitare de masterat la fiecare 2 ani.
7. În baza procedurilor externe de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. este evaluat conform
dispoziţiilor legale pentru a se urmări menţinerea standardelor de calitate.
3. ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 6. 1. Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu
transferabile, cuprins între 90 şi 120. Prin excepţie, în funcţie de durata studiilor universitare de
licenta, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile.
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.
3. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenta şi a ciclului II - studii
universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu
transferabile.
4. Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ 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 optional de pregătire
psihopedagogică din planul de învăţământ al studiilor universitare de licenta, precum şi a
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domeniului în care viitorii absolvenţi doresc să lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv
învăţământul liceal sau universitar.
Art. 7. 1. Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat numai acele cadre didactice
care au obţinut titlul ştiinţific de doctor.
2. Titularii de curs pot fi cadre didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar
universitar sau lector/şef de lucrări care deţine titlul ştiinţific de doctor.
Art. 8. 1. Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul I.O.S.U.M., pe
baza planului de învăţământ aprobat de Senatul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 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 insertie
rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii.
3. În cadrul programului de pregătire universitară de masterat, pentru a evidenţia rezultatele
formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile.
4. Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare
ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii.
5. Masterandul realizează activitatea prevăzută la alin. (4) în echipe de cercetare ştiinţifică sau
creaţie vocaţională din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.
6. Programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională se poate desfăşura în cadrul
I.O.S.U.M. propriu sau în cadrul celorlalte I.O.S.U.M. partenere în programul de masterat, în
conformitate cu acordul încheiat între acestea.
7. Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de masterand prin articole în
reviste de specialitate şi la realizarea disertaţiei.
Art. 9. 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 competenţă al
conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale I.O.S.U.M. Tema
disertaţiei se aprobă de conducerea facultăţii sau departamentului în care se desfăşoară studiile
universitare de masterat.
3. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv
de studii universitare de masterat, respectiv profesor univesitar, conferenţiar universitar şi lector
univesitar care deţine titlul ştiinţific de doctor.
Art. 10. 1. Studiile universitare de masterat se pot organiza în forma de învăţământ cu
frecvenţă, frecvenţă redusă şi la distanţă.
2. Durata studiilor universitare de masterat la formele de învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă
şi la distanţa este aceeaşi.
3. Durata studiilor universitare de masterat, exprimată în credite transferabile, organizate la
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă este aceeaşi cu durata studiilor universitare
de masterat organizate la forma de învăţământ de zi.
4. Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecventa 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 sau la distanţă se
organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în
regim cu taxa şi cuantumul acesteia se stabilesc de către senatul fiecărei I.O.S.U.M., pe baza
legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii.
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6. Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate cele trei forme de
învăţământ.
7. Planurile de învăţământ pentru toate formele de pregătire pot fi modificate numai începând cu
anul I de studii.
Art. 11. Pe parcursul ciclului de studii universitare de masterat, un masterand îşi poate schimba
forma de învăţământ potrivit prevederilor prezentului regulament şi clauzelor contractului de studii
universitare de masterat.
Art. 12. 1. Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creaţie
vocaţională o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat.
2. Schimbarea temei programului de cercetare sau creaţie vocaţională se aprobă conform
regulamentului propriu al I.O.S.U.M., în cadrul aceluiaşi domeniu de studii în care a fost
înmatriculat masterandul, fără modificarea duratei ciclului de studii universitare de masterat.
3. În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se face
cu acordul ambelor I.O.S.U.M.
4. ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 13. 1. Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat:
a) absolvenţii cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare - studiile universitare
de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată,
obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, prevăzută la lit. a).
2. Condiţiile de admitere sunt aceleaşi pentru ambele categorii de candidaţi prevăzute la alin.
(1), precum şi pentru ambele categorii de masterat prevăzute la art. 3.
Art. 14. 1. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de
învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.M., înainte de
începerea anului universitar.
2. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat se
realizează în conformitate cu regulamentul propriu al fiecărei I.O.S.U.M.
3. Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe scrise
sau/şi orale, interviuri, concurs de dosare specifice domeniului de studiu.
4. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu 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 I.O.S.U.M.
Art. 15. Candidaţii care au fost exmatriculati de la studii universitare de masterat au dreptul să
se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 16. Validarea rezultatelor concursului de admitere la studii universitare de masterat şi
înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale conducerii I.O.S.U.M.
5. MASTERANDUL – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Art. 17. 1. Orice persoana care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii
universitare de masterat poate urma, o singura 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 toată durata ciclului II de studii universitare.
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Art. 18. Masteranzii care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecventa şi sunt salariaţi
în administraţia publica, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi bugetare au
dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 19. Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în
contract şi susţin cu succes disertatia primesc titlul de master în domeniul de studiu abordat.
Art. 20. Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor motive
întemeiate, stabilite prin prezentul regulament cu aprobarea conducerii I.O.S.U.M. care organizează
studiile respective, pentru o perioada de timp cumulată de cel mult un an de zile.
Art. 21. Pe perioada şcolarizării, masteranzii de la masterat au următoarele drepturi:
să beneficieze de prevederile Legii învăţământului, Cartei Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir” şi prezentului Regulament;
să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură,
bibliotecile, punctele informatice, spaţiile de cazare, sălile de gimnastică, baza sportivă şi
celelalte mijloace puse la dispoziţia sa de către Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”, gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul Universităţii Creştine "Dimitrie
Cantemir”;
să participe la activităţi ştiinţifice, concursuri profesionale, activităţi sportive din cadrul
Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir”;
să primească şi să completeze chestionarele de evaluare academică.
Art. 22. Masterazii au următoarele îndatoriri:
să încheie un contract de studii masterale;
să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminarii şi laborator, precum şi la
verificările periodice cerute de sistemul de credite transferabile;
să se pregătească, să întocmească şi să susţină proiectele şi probele practice;
să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor precăzute de
regulament;
să-şi verifice situaţia şcolară la sfârşitul fiecărui semestru;
să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, cadre didactice şi personal
administrativ;
să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza tehnico-materială pusă la
dispoziţia lor de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”;
să nu fumeze în spaţiile Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, cu excepţia locurilor
amenajate în acest scop, în caz contrar masteranzi în cauză vor suporta sancţiunile
stabilite de Senatul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”;
să-şi achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”;
să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale altor reglementări emise de Senatul
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.
6. ÎNMATRICULAREA ŞI ÎNSCRIEREA
Art. 23. Înmatricularea la programele de master din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
se face după îndeplinirea tuturor cerinţelor.
Art. 24. Înmatricularea în anul I de studiu se va face pe baza unei cereri de înscriere, depusă de
masterand la secretariatul facultăţii, în termen de 10 zile de la data înregistrării în Universitatea
Creştină „Dimitrie Cantemir”. Masteranzii vor încheia contractul de studii masterale pe toată durata
studiilor, la completarea cererii de înscriere.
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Art. 25. Pentru înscrierea candidaţilor, dosarul personal va cuprinde:
fişa de înscriere;
diploma de studii superioare, în original sau copie legalizată;
foia matricolă, în original sau copie legalizată;
certificatul de naştere, în copie legalizată;
certificatul de căsătorie, în copie legalizată, în cazul candidaţilor care şi-au schimbat
numele prin căsătorie;
adeverinţă medicală;
contract de studii masterale pentru întreaga perioadă de şcolarizare încheiat între
masterand şi Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”.
Art. 26. Dosarele candidaţilor se completează în fiecare an cu documente şi decizii care privesc
situaţia şcolară şi socială (prelungiri de studii, întreruperi de studii, exmatriculări, reînmatriculări,
obligaţii financiare etc.)
Art. 27. După înmatriculare, masterandul primeşte o legitimaţie şi carnetul de masterand, care
sunt vizate în fiecare an de studiu. Carnetul de masterand stă la baza legitimării masterandului
pentru toate serviciile şi activităţile din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”.
7. PROMOVAREA ŞI TRECEREA DE LA UN AN DE STUDII LA ALTUL
Art. 28. Promovarea din semestrul I în semestrul II şi, respectiv, din semestrul III în semestrul
IV, în cazul în care planul de învăţământ prevede şi un al patrulea semestru, nu este condiţionată de
acumularea unui număr minim de puncte de credit.
8. EVALUAREA CUNOŞTIINŢELOR
Art. 29. Evaluarea cunoştinţelor cursanţilor este prevăzută în programa analitică a fiecărei
discipline şi poate fi sub formă de examen, verificare pe parcurs şi colocviu. Notarea răspunsurilor
cursanţilor se face cu note de la 1 la 10 (numere întregi), nota minimă de promovare fiind 5,00.
Art. 30. Evaluarea cunoştinţelor la programele cu prezenţă în campus se face în zilele şi sălile
stabilite, în prezenţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă şi a cadrului didactic care a
condus seminariile şi lucrările practice.
Art. 31. Examinatorul stabileşte notele pe care le acordă masteranzilor şi are obligaţia de a le
trece sub semnătură în catalog şi a le aduce la cunoştinţa acestora. Neprezentarea la examen este
consemnată în catalog cu absenţă, care semnifică nepromovare.
Art. 32. Modalitatea de susţinere a examenelor (scris şi/sau oral) se stabileşte pentru fiecare
disciplină de către directorul de program, la începutul anului universitar, de regulă, la propunerea
conducătorului de disciplină, cu respectarea Regulamentului privind desfăşurarea examenelor în
UCDC.
Art. 33. Evaluările la disciplinele nepromovate din anul de studiu precedent se fac conform
conţinutului şi în sesiunile corespunzătoare planului şi programelor analitice în vigoare la momentul
când se face evaluarea; în cazul în care unele discipline nu se mai regăsesc în planul de învăţământ
în vigoare, Biroul Consiliului Facultăţii va stabili alte discipline echivalente, care să asigure
realizarea plafonului punctajelor de credit precizate în prezentul Regulament.
Art. 34. Masteranzii pot susţine evaluările de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat
în sesiunile normale în sesiunea de reprogramare, cu taxă, îndiferent de numărul punctelor-credit
acumulate. Serviciile de evaluare a cunoştinţelor în sesiunea de reprogramare se plătesc.
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Art. 35. Pot susţine examene în sesiunile de reprogramare masteranzii care nu au promovat
disciplinele respective sau au absentat, precum şi cei care solicită reevaluarea pentru mărirea notelor
obţinute.
Art. 36. Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 24 de
ore de la primirea rezultatelor; nota finală nu poate fi mai mică decât cea trecută iniţial în catalog.
9. ORGANIZAREA ANULUI UNIVERSITAR
Art. 37. Durata unui semestru este de 14 săptămâni, cu un număr de cel puţin 14 ore de
activităţi didactice pe săptămână.
Art. 38. Activităţile didactice se pot desfăşura fie în regim modular, cu parcurgerea integrală a
unei discipline într-o perioadă compactă, fie în regim de eşalonare săptămânală a disciplinelor pe
durata întregului semestru.
Art. 39. Examenele la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ se susţin, în sesiuni de
examene distincte, respectiv una de „iarnă” şi una de „vară”; în cazul programelor de masterat
organizate în regim modular examenele se pot susţine în cursul semestrelor, după parcurgerea
fiecărei discipline; refacerea examenelor nepromovate sau pentru mărirea notei este posibilă numai
în sesiunile de reprogramare stabilite de I.O.S.U.M.
I.O.S.U.M. are obligaţia de a organiza anual o sesiune de susţinere a examenului de disertaţie.
Art. 40. Graficul activităţilor didactice stabilite pentru fiecare an de studii va prevedea şi o sesiune
de reprogramare de examene, care va fi stabilită anual.
10. PRELUNGIRI DE ŞCOLARITATE, ÎNTRERUPERI DE STUDII, ECHIVALĂRI ŞI
REÎNMATRICULĂRI
Art. 41. Prelungirea de şcolaritate se acordă o singură dată pe parcursul duratei de şcolarizare,
la cererea masteranzilor, cu avizul directorului de program, de către decanul facultăţii, pentru:
a) masteranzii care au avut mai mult de 60 de zile de concediu medical în perioada întregului
an de studii. Documentele medicale se depun la secretariatul facultăţii în termen de 14 zile
de la data legală a eliberării lor;
b) masteranzii care sunt componenţi ai loturilor sportive de interes naţional aprobate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Art. 42. Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an şi se acordă o singură dată pe
parcursul duratei de şcolarizare, la cererea masteranzilor de către decanul facultăţii pentru plecări la
studii în străinătate sau pentru alte motive întemeiate şi justificate.
În cazuri temeinic justificate perioada prevăzută la alin. 1 poate fi prelungită prin hotărârea
Biroului Senatului Universităţii.
Art. 43. La reluarea studiilor, masteranzii sunt obligaţi să se încadreze în cerinţele planului de
învăţământ în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă. Examenele de diferenţă se
susţin numai cu taxă, în sesiunea curentă sau în sesiunea de reprogramare.
Art. 44. Masterandele, care nu pot continua studiile din motive de graviditate, pot solicita
întreruperea acestora pentru o perioadă de maximum doi ani. La reluarea studiilor, cursantele au
obligaţia să susţină eventualele examene de diferenţă.
Art. 45. Masteranzii, care au întrerupt activitatea şcolară, sunt obligaţi, la revenire, să se
încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată şi să susţină eventuale examene
de diferenţă; în cazul în care, la revenire, programul de masterat nu mai funcţionează, se poate opta
pentru un program apropiat în conţinut.
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Art. 46. În Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” se echivalează:
a) rezultatele evaluării cunoştinţelor în cazul prelungirii şcolarităţii şi întreruperii studiilor;
b) rezultatele evaluării cunoştinţelor în cazul reînmatriculării, cu aprobarea Biroului Consiliului
facultăţii;
c) toate rezultatele evaluării cunoştinţelor obţinute de către masteranzii aflaţi la burse şi studii
în străinătate, pe bază de contracte instituţionale. Echivalarea se va face respectându-se
condiţia ca planul de învăţământ al universităţii la care masterandul a fost bursier să fie
compatibil cu cel al facultăţii din Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” ale cărei
cursuri le urmează acesta; în cazul în care numărul de puncte-credit aferente examenelor
echivalate este mai mic decât numărul regulamentar de puncte-credit, cursanţii vor susţine
examenele aferente unor discipline din planul de învăţământ al facultăţii, astfel încât să
obţină punctele-credit necesare.
Art. 47. În Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” nu se echivalează rezultatele evaluării
cunoştinţelor de la ciclul inferior de pregătire sau de la alte programe de masterat.
Art. 48. Reînmatriculările se avizează de Biroul Consiliului facultăţii şi se aprobă de Biroul
Senatului. Reînmatriculările se aprobă cu susţinerea examenelor de diferenţă şi cu respectarea
condiţiei de a nu se fi depăşit trei ani de la data exmatriculării.
11. ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A DISERTAŢIEI
Art. 49. Studiile de masterat se încheie prin susţinerea examenului de disertaţie, a cărui promovare
conduce la acordarea Diplomei de Master, potrivit prevederilor art. 72 alin. 4 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată aşa cum a fost modificată şi completată, şi a celorlalte
dispoziţii legale în vigoare. 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.
Art. 50. 1. Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează I.O.S.U.M, potrivit
prezentului regulament, de regulă în perioadele prevăzute pentru examenele de licenţă.
2. Elaborarea disertaţiei se face sub îndrumarea unui cadru didactic titular la programul de
master respectiv.
3. Masteranzii vor formula cereri privitoare la tema disertaţiei în decursul ultimului semestru de
studii. Termenele de depunere a cererilor şi listele tematice orientative se stabilesc de către
conducerea facultăţilor care organizează programe de masterat.
4. Acceptarea pentru susţinerea dizertaţiei este condiţionată de acumularea numărului total de
puncte de credit stabilit pentru programul de masterat respectiv.
Art. 51. 1. Comisia de disertaţie este stabilită de fiecare facultate organizatoare de studii
universitare de masterat pe domenii de masterat, şi este compusă din cel puţin 3 membrii
permanenţi şi un secretar fără drept de evaluare.
2. Preşedintele comisiei de disertaţie este propus de conducerea facultăţii, şi aprobat de Senatul
Universităţii. Preşedinte al comisiei poate fi şi Decanul facultăţii în cadrul căreia este organizat
programul de masterat.
3. Membrii comisiei trebuie să fie cadre didactice titulare la programul de masterat respectiv.
4. Comisiile au întreaga responsabilitate a organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
examenului de disertaţie.
Art. 52. 1. Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se pot face şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de masterat.
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2. În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în condiţiile art. 4,
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. coorganizatoare a programului de studii.
Art. 53. În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât română, lucrarea va fi
însoţită de un rezumat redactat în limba română.
Art. 54. 1. Disertaţia se susţine în public în faţa comisiei de disertaţie.
2. În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea publică se
poate face în respectiva limbă.
Art. 55. 1. Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10, ca medie
aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea dizertaţiei se face de către
masteranzii care au obţinut cel puţin media 6.
2. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune după ce a
integrat modificările recomandate de comisie.
3. Într-un an universitar, pentru fiecare program de masterat se organizează o singură sesiune de
examen de disertaţie. Masteranzii care nu s-au prezentat sau nu au obţinut media minimă necesară în
sesiunea programată pentru promoţia din care fac parte, se pot prezenta, ulterios la următorul
examen de disertaţie, cu plata unei taxe suplimentare.
4. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va
primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia matricolă.
5. 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 dizertaţiei primeşte diploma de studii
universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în
vigoare.
12. DISPOZIŢII FINALE
Art. 56. Pentru programele de masterat aprobate anterior intrării în vigoare a H.G. nr.
404/29.03.2006 şi aflate în derulare se aplică reglementările în vigoare la data aprobării acestora,
urmând ca apoi să intre în lichidare.
Art. 57. În anii universitari 2006-2007 şi 2007-2008 sau 2008-2009, după caz, funcţionează,
până la finalizarea studiilor, programele de masterat existente, care au fost aprobate prin alte
proceduri.
Pentru anii universitari 2008-2009 şi, respectiv, 2009-2010 pentru domeniile din
învăţământul superior la care studiile universitare de ciclul I sunt organizate pe 180 de credite
ECTS, respectiv 240 de credite ECTS precum şi pentru anii universitari următori se va organiza
admitere numai la acele programe de studii de masterat care au fost înfiinţate şi organizate în cadrul
I.O.S.U.M. conform legislaţiei în vigoare.
Art. 61. Diplomele de masterat obţinute de absolvenţii studiilor postuniversitare de masterat
organizate în baza prevederilor anterioare H.G. nr. 404/29.03.2006, sunt echivalente cu cele
obţinute la finalizarea studiilor de masterat organizate în temeiul H.G. nr. 404/29.03.2006.
Prezentul Regulament, aprobat în şedinţa de Senat din 31.06.2008 şi intrat în vigoare începând
cu anul universitar 2007-2008, a fost modificat, completat şi aprobat în şedinţele Senatului din data
de 2.04.2009 şi 23.03.2015.
Prezentul Regulament aşa cum a fost modificat şi completat intră în vigoare începând cu data de
23.03.2015.
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