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CAPITOLUL I
DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 1.
Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat se organizează la Facultatea de Fizică
în conformitate cu:
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu completările şi
modificările ulterioare;
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de masterat;
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/2016 privind
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi
disertaţie din 20.12.2016
.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE
DE MASTER
Art. 2.
Pe baza Regulamentului UVT Facultatea de Fizică a elaborat propriul Regulament privind
examenul de finalizare a studiilor universitare de master.
Art. 3.
(1) Facultatea de Fizică organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru
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) Studiile în ciclul universitar de master se încheie cu susţinerea disertaţiei.
(3) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr.
60/2000, se organizează examen de selecţie, in cadrul UVT, anterior susţinerii examenelor de
finalizare a studiilor. Pot susţine examen de disertatie doar absolvenţii care au promovat examenul
de selecţie; examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de

examene de licenţă, dar numai în cadrul UVT.
(4) Examenul de finalizare a studiilor universitare de master se organizează şi se desfăşoară la
UVT, în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.

Art. 4.
(1) Comisiile de examen, formate din cel puţin 3 membri, se stabilesc pe programe de studiu
prin decizie a rectorului UVT la propunerea Consiliului Facultăţii de Fizică şi sunt
aprobate de Senatul UVT.
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(2) 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 sau şi
are atribuţii numai de administrare a documentelor.
(3) Preşedintele comisiei va avea funcţia didactică de minim lector.
(4) Componenţa comisiilor se publică pe site-ul Facultăţii de Fizică.
(5) Conform legii, atât membrii comisiei de examen de disertaţie, cât şi secretarul comisiei de
examen de disertaţie nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi
rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(6) Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de disertaţie.
Art. 5.
Facultatea de Fizică va informa candidaţii despre data examenului, condiţiile de înscriere la
examenul de disertaţie, tematica şi bibliografia aferentă prin afişarea la sediul facultăţii şi pe
pagina web a facultăţii.
Art. 6.
(1) 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.
(2) Tema disertaţiei este stabilită de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul
şi se corelează cu programul de pregătire universitară de master, cu domeniul de expertiză
al conducătorului de disertaţie, cu programele şi politica instituţională ale UVT.
(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice titulari de curs ai
programului respectiv de studii universitare de masterat.

Art. 7.
(1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării
de disertaţie.
(2) 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.
(3) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
(4) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(5) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu
este publică.
(7) În cazul lucrărilor de disertaţie aferente finalizării programelor de studii în limbă străină
sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie
internaţională, susţinerea publică se realizează în limba respectivă.
(8) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel mult 48
de ore de la data susţinerii lucrării, la avizierul facultăţii şi pe pagina web a UVT.
Art. 8.
1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face conform calendarului afişat pe site-ul facultăţii.
2. Documentele necesare înscrierii :
a. Cerere de înscriere pentru sustinerea examenului de Disertatie – va fi depusă numai de
către absolvenţii din promotiile anterioare;
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b. Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de disertaţie pe
platforma de e-learning. Acest raport va însoţi în mod obligatoriu lucrarea de disertaţie
conform Metodologiei privind verificarea originalităţii lucrărilor de finalizare a studiilor de
licenţă şi master în Universitatea de Vest din Timişoara. Procentul de similaritate rezultat din
Raportul de similaritate trebuie sa fie mai mic de 20% pentru ca lucrarea sa fie acceptată, cu
respectarea normelor de citare.
(1) Structura generală a lucrării de licenţă, precum şi modalitatea de tehnoredactare a acesteia sunt
precizare în Normele de redactare afişate pepagina web a facultăţii facultăţii. Coperta şi pagina
de titlu pentru lucrarea de disertaţie au un format standardizat la nivel de UVT, conform
Anexei 1.
c. Lucrarea de disertatie, însoţită de referatul conducatorului ştiinţific (îndosariat la pag 2) +
CD
(pe plic se menţionează numele şi prenumele, specializarea, promoţia şi titlul
lucrării);
d. Diploma de bacalaureat original+ adeverinţa de licenţa/diploma de licenţă în original; (în
cazul în care originalele au fost ridicate de la facultate);
e. Achitarea integrală a taxelor şi examenelor restante;
Art. 9.
(1) În UVT, este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării
de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.
(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului, un examen de disertaţie atunci când se
dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase.
Art. 10.
Studentul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de
master şi a obţinut cel puţin media 6,00 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de
studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor
în vigoare.
Art. 11.
În cazul neprezentării la sau nepromovării examenului de disertaţie în anul absolvirii, în
sesiunile programate, studentul poate să susţină lucrarea de disertaţie într-o sesiune ulterioară, cu
suportarea cheltuielilor aferente. Taxa de înscriere la examenul de finalizare de studii universitare
de master pentru absolvenţii UVT care nu au susţinut examenul de disertaţie în sesiunea
promoţiei lor se stabileşte anual prin hotărâre a Senatului UVT.

Art. 12.
Masterandul care nu obţine media de promovare la susţinerea disertaţiei va primi un certificat
de absolvire a programului de studii universitare de master şi la cerere foaia matricolă parţială.
Art. 13.
Facultatea de Fizică va facilita consultarea disertaţiilor în bibliotecile proprii şi va asigura
accesul la susţinerea publică.

Art. 14.
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1. Rezultatele se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii
probei.
2. Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de
24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la
data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a facultăţii
aprobată în senatul universitar din luna iunie a.c. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la
nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt
definitive.
3. Rezultatele obţinute la probele orale, nu pot fi contestate.
Art. 15.
Promovării examenului de disertaţie îi este atribuit un număr de 10 credite ECTS, credite care
vor fi menţionate atât pe adeveriţa cât şi pe diploma de master.
Art. 16.
(1) Diplomele pentru aboslvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
eliberează de către UVT, în în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
(3) Împreună cu diplomele de master, UVT eliberează şi suplimentele de diplomă pentru proprii
absolvenţi. Facultatea de Fizică păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat
admis la examenul de disertaţie.
Art. 17. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor de
master în sesiunile programate.

CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 18
Examenul de disertaţie, în anul universitar 2016-2017, se va desfăşura în:
5 iulie 2017 si 12 septembrie 2017.
Art. 20.
Studenţii care în semestrul II al anului universitar 2016-2017 au fost în programe Erasmus sau
alte tipuri de mobilităţi instituţionalizate, precum şi studenţii care au dobândit calitatea de
absolvent după prima sesiune a susţinerii examenului de disertaţie, se pot prezenta la examenul de
finalizare a studiilor din a doua sesiune.
Art. 21.
Prezenta Ediţie a Regulamentului a fost aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Fizică din
data de 27.02.2017.
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ANEXA 1

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: (se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

LUCRARE DE DISERTAŢIE
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, prenume, nume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIŞOARA
Anul
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(TNR, 12, centrat)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
POGRAMUL DE STUDII DE MASTER: (se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

TITLUL DISERTAŢIEI
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, nume, prenume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIŞOARA
anul
(TNR, 12, centrat)
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CONDITII DE REDACTARE
a lucrărilor de licenta/disertatie
INIŢIALIZAREA PAGINII – 2,5 cm (sus, jos, stânga, dreapta)
EDITAREA TEXTULUI – caractere de 12, TNR, 1,5 rânduri
TITLUL CAPITOLULUI – 4 rânduri de sus, TNR/14/B/CENTRAT;
fiecare capitol începe pe pagină noua.
TITLUL SUBCAPITOLULUI
- (Ex:1.1.) – TNR/12/B/CENTRAT
(Ex: 1.1.1) – TNR/12/ITALIC/CENTRAT
(Ex: 1.1.1.1.) – TNR/12/REGULAR/CENTRAT
NIVELUL MAXIM DE DETALIERE A CAPITOLELOR ESTE 4
BIBLIOGRAFIA: se trece în ordinea alfabetică a autorilor:
(Ex: 1. Adamescu Sorin (2008), Marketingul Serviciilor, Editura Mirton,
ISBN , pag. 123)
NUMĂR INDICAT DE PAGINI: 60 pag
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Referat,
asupra lucrării de LICENŢĂ / DISERTAŢIE cu tema:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
elaborată de _________________________________________________________________
Facultatea de Fizică, Specializarea:
___________________________________________________________________________
În urma analizei lucrării mai sus precizate specificăm următoarele:
1.

Conţinut ştiinţific

1.

Rezultate experimentale / teoretice proprii

1.
Propun nota ___________ pentru lucrare şi ca aceasta să fie susţinută în faţa comisiei.
Coordonator ştiinţific,
__________________________________
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