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I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 
1. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) este, conform aprobării M.E.C.T.S 
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M). 
 
2. În conformitate cu prevederile legale (Anexa 1),  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. 
 
3. Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare ştiinţifică 
în concordanţă cu specificul domeniului de specialitate studiat. Programele de sudii universitare de 
master se finalizează cu examen de disertație. 
 
4. Portofoliul de teme de disertaţie şi lista conducătorilor vor fi anunţate de către facultăţile 
organizatoare și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) până la sfârşitul 
lunii noiembrie a fiecarui an universitar. Structura-cadru a lucrărilor de disertație se stabilește de către 
Consiliile de facultate și Consiliul D.P.P.D pentru fiecare specializare în parte. 
 
5. 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 al IOSUM. Temele lucrărilor de 
disertaţie se aprobă de conducerile facultăţilor și a D.P.P.D. în care se desfăşoară studiile universitare 
de masterat. 
 
6. Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate în cadrul elaborării lucrării de disertaţie pot fi valorificate 
de masterand prin articole în reviste de specialitate.Masteranzii vor fi încurajaţi să publice cel puţin 
un articol în buletinele ştiinţifice ale U.T.C.B. sau în alte reviste de specialitate. 
 
7. Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii. 
 
8. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului respectiv de 
studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic desemnat de decanat. 
 
9. Masterandul poate solicita schimbarea temei de disertaţie o singură dată în timpul studiilor 
universitare de masterat. 
 
10. Schimbarea temei de disertaţie se aprobă de către facultăţile organizatoare în cadrul aceluiaşi 
domeniu de studii în care a fost înmatriculat masterandul. 
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II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 
 
1. Examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni anuale: Iunie – Iulie și Septembrie şi o 
sesiune  în perioada februarie-martie a anului următor absolvirii.  
 
2. La U.T.C.B. pot susţine examenul de disertaţie numai absolvenţii proprii ai studiilor de masterat din 
promoția curentă și din promoțiile anterioare.  
 
3. Pentu un program de studii universitare de master examenul de disertație se organizează  în 
aceleași condiții pentru toți absolvenții. 
 
4. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea lucrării de 
disertaţiei. 
 
5. Organizarea, componenţa nominală şi numărul comisiilor pentru examenul de disertaţie se 
stabilesc până la data de 15 iunie a fiecărui an univesitar,  prin decizie a Rectorului U.T.C.B., la 
propunerea consiliilor facultăţilor organizatoare  şi a conducerii D.P.P.D. 
 
6. La alcătuirea comisiilor de examen de disertaţie se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

a) Comisiile au în componenţă cel puţin 3 membrii şi un secretar. Membrii comisiilor trebuie să 
aibă cel puţin gradul didactic de şef de lucrări, cu titlul de doctor, iar preşedintele trebuie să fie 
conferenţiar sau profesor universitar; Secretarul are  rol organizatoric şi poate fi asistent universitar. 

b) Componența comisiilor pentru examenele de disertație și a comisiilor pentru analiza și 
soluționarea contestațiilor se publică pe site-ul web al instituției. Conform legii, membrii 
comisiilor pentru examenele de disertație și ai comisiilor pentru analiza și soluționarea 
contestațiilor nu se pot afla cu cei examinați sau între ei  în relație de soți, afini și rude până la 
gradul al III-lea inclusiv. 

c) Componența comisiilor pentru examenele de disertație și a comisiilor pentru soluționarea 
contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se  modifică pe durata examenelor 
de finalizare a studiilor. 

 
7. La susţinerea examenului de disertaţie participă  şi conducătorul lucrarii de disertaţie, ca invitat. 
 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE 
DISERTAŢIE 

 
1. Înscrierea candidaţilor, absolvenţi ai U.T.C.B. din promoţia curentă și din promoțiile anterioare de 
la toate specializările de masterat ale universităţii, în vederea susţinerii examenului de disertaţie se 
face numai la sediul U.T.C.B. 
 
2.Absolvenții promoțiilor anterioare  se pot înscrie la examenul de disertație în sesiunile programate.  
 
3.Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor de masterat 
se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia la UTCB de cel mult două ori. 
Este de competenţa birourilor consiliilor facultăţilor organizatoare şi al D.P.P.D. de a decide asupra 
menţinerii sau nu a temei anterioare  a lucrării de disertaţie. 
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4. Înscrierea la examenul de disertaţie a absolvenţilor UTCB se face pe bază de cerere scrisă 
prezentată la secretariatele facultăţilor organizatoare și la secretariatul  D.P.P.D.  de către fiecare 
absolvent al studiilor de master. Pentru această categorie de absolvenţi înscrierea la examenul de 
finalizare a studiilor de master  la secretariate şi depunerea lucrării de disertaţie la departamente se 
fac cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată începerea examenului de disertaţie. În 
termen de 3 zile de la predarea lucrării la departament, conducătorul de disertaţie urmează să 
întocmească şi să predea, la department, un referat asupra lucrării elaborate de absolvent, din care 
să rezulte admiterea pentru susţinere sau respingerea acestuia. 
 
5. Pentru examenul de finalizare a studiilor de masterat, fiecare absolvent al U.T.C.B. care repetă 
examenul de disertaţie va prezenta la înscriere chitanţa de plată a taxei de 250 lei. 
 
6. După încheierea înscrierii, secretariatele facultăţilor organizatoare și secretariatul D.P.P.D. vor afişa 
listele complete cu candidaţii care au dreptul să se prezinte la examenul de disertaţie. Listele vor 
cuprinde candidaţii, în ordine alfabetică. La programarea susţinerii examenului de disertaţire se va 
avea în vedere ca numărul maxim de candidaţi examinaţi zilnic să nu depăşească 15. 
 
7. Lucrările de disertaţie respinse pe baza referatului prezentat de conducătorul lucrării avizat de 
departament nu pot fi susţinute în faţa comisiei de examen de disertaţie, candidatul fiind considerat 
neprezentat. 
 
8. Lucrările de disertaţie propuse de îndrumător în vederea susţinerii, împreună cu referatele, se 
depun de către departamente la secretarul comisiei de examen cu cel puţin 2 zile înainte de începerea 
susţinerii examenului de disertaţie, iar după examen se depun la bibliotecile facultăților pe baza unui 
opis întocmit de secretarul fiecărei comisii. 
 
9. Îndrumătorii lucrărilor de disertație, conducerea  departamentelor și a facultăților vor lua măsuri 
pentru asigurarea originalității conținutului lucrărilor ce urmează a fi susținute și pentru a interzice 
comercializarea lucrărilor științifice.  
 

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 
 
1.Examenul de disertaţie constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertaţie elaborată de 
candidat. 
 
2.   Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfășoară în prezența, în același loc și în același 
moment, a comisiei de examen și a examinatului. 
 
3.Fiecare membru al comisiei acordă note de la 1 la 10 (note întregi). Media examenului rezultă ca 
medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, calculată cu două zecimale, fără 
rotunjire. 

 
4. Media minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00. 

 
5. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatului examenului de disertație nu este publică.  
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6. Afişarea rezultatelor finale ale examenului de disertaţie se face în termen de cel mult 48 de ore de la 
data susținerii,  la sediul facultăţilor sau departamentelor organizatoare de studii masterale și pe pagina 
de web a UTCB, cu menţionarea datei şi orei de afişare.  

 
7. Eventualele contestaţii în legătură cu rezultatele examenului de disertaţie se depun la secretariatele 
facultăţilor organizatoare și la secretariatul D.P.P.D., în termen de 24 de ore de la comunicarea 
rezultatelor, şi se rezolvă, în timp de 48 de ore, de către comisia de analiză a contestaţiilor numită de 
rectorul U.T.C.B. care are obligaţia de a studia şi punctul de vedere al membrilor comisiei de examen. 

   Deciziile comisiilor de analiză și soluționare a contestațiilor sunt definitive.  
 

8. Un examen de disertaţie nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu schimbarea temei 
de disertaţie şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu 
reglementările din U.T.C.B. 

    
9. 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. 

 
V. ELIBERAREA DIPLOMELOR 

 
1.Absolvenţilor  studiilor de masterat care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează 
“Diplomă de Studii universitare de masterat” însoţită de suplimentul la diplomă, întocmite conform 
reglementărilor în vigoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 
 
2.  Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de disertație primesc 
adeverințe de absolvire a studiilor care conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma. În caz 
de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile legale privind 
eliberarea duplicatelor actelor de studii. . Adeverința de absolvire va respecta prevederile art.26  alin.2 
din O.M.E.N.C.S. nr.6125/2016 și va conține funcția,  numele, prenumele și semnătura persoanelor 
responsabile din U.T.C.B., precum și următoarele informații: domeniul de studii universitare de licență; 
programul de studii; perioada de studii; media de finalizare a studiilor; statutul de 
autorizare/acreditare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul 
de credite și actul normativ care le stabilește (Hotărâre de Guvern sau Ordin de ministru, după caz). 
 

 
VI. PLATA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC IMPLICAT ÎN ORGANIZAREA 

ŞI DESFĂŞURAREA  EXAMENULUI DE DISERTAŢIE 
 
1. Pentru plata personalului didactic implicat în organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie, 
numărul total de ore care urmează a fi normat pentru fiecare membru al comisiei rezultă din înmulţirea 
numărului total de absolvenţi care participă la examenul de disertaţie cu numărul de componente 
prevăzut pentru examen (una) şi cu timpul afectat pentru fiecare componentă unui absolvent (1/3 h 
= 20 minute). 
 
2. Retribuirea se va face în sistemul plata cu ora, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 
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VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
1. În termen de 5 zile de la încheierea examenului de disertaţie, decanatele facultăţilor organizatoare și 
secretariatul D.P.P.D. vor transmite la Secretariat Rectorat rezultatele obţinute de absolvenţi la 
examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat. 
 
3. Prezenta metodologie se aplică începând cu examenele de finalizare a studiilor universitare de 
masterat corespunzătoare anului universitar 2016-2017. 
                                                                                                                                             
                                                                                                 
 
 Anexa 1 
 

Acte normative ce stau la baza „Metodologiei de organizare și desfăşurare 
 a examenului de finalizare a studiilor din Ciclul II –Studii universitare de master –  

în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti” 
 
 
 
 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011  cu modificările și completările ulterioare;  
2. Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr.6125/20.12.2016 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a examenelor de licență/diplomă și disertație 
3. Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3471/17.03.2017 privind modificarea art.19 

din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și      
disertație aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 6125/2016; 

4. Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5643/12.12.2017 privind modificarea O.M.E.N.C.S. nr. 
6125/2016 privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de 
licență/diplomă și disertație; 

5. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
6. Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
7. Hotărârea Guvernului  nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

masterat; 
8. Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind 

regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior. 
 
 
 
 

 
 

 


