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1. SCOP   
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în cadrul 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

2. DOMENIU  DE  APLICARE 
Procedura se aplică în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 

examenele de finalizare a studiilor universitare de master (ciclul II – Bologna). 

3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 
3.1. Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011 
3.2. Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare  
3.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG. nr. 75/ 2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei 
3.4. Hotărârea de Guvern nr. 404/ 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat 
3.5. Hotărârea de Guvern nr. 749/ 2009 pentru aprobarea Nomenclatorului 

domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/ 
programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să 
funcţioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările şi completările 
ulterioare 

3.6. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4630/ 2009 
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

3.7. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4033/ 2011 
privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior 

3.8. Decizia Rectorului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi nr. 1670/ 
01.10.2010 privind structura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, 
pe domenii de licenţă şi programe de studii 

 
4. METODOLOGIE 

Art.1. -  Studiile universitare de master se încheie cu examen de disertaţie. 

Art.2. -  (1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume prezentarea şi 
susţinerea disertaţiei. 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) Examinarea se încheie prin acordarea unei note, număr întreg între 1 şi 10, 
de către fiecare membru al comisiei. Nota finală a examenului este media aritmetică a 
notelor membrilor comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire. Nota minimă de promovare 
este 6,00. 
 (3) Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se pot face şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, în cazul programelor de studii universitare de master astfel organizate. 
 (4) În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât româna, 
lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română. 
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Art.3. -  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi poate organiza examen de 
disertaţie la finalizarea studiilor universitare de master acreditate prin Ordin al Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, numai pentru absolvenţii proprii. 

Art.4. -  (1) Comisiile de examen se stabilesc pe programe de studii, prin decizia Rectorului 
Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, la propunerea Consiliilor de facultate şi 
cu aprobarea Senatului universităţii, şi au următoarea componenţa: preşedinte, minim 3 
membri şi un secretar.  

(2) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul 
didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen  
de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic cel puţin de 
şef de lucrări/ lector universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor 
trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are doar atribuţii de 
administrare a documentelor. 

Art.5. - (1) Tema disertaţiei se stabileşte de către cadrul didactic îndrumător împreună cu 
studentul, până la finele semestrului al II-lea al primului an de studii şi se corelează cu 
programul de pregătire universitară de masterat şi cu domeniul de competenţă al 
îndrumătorului de disertaţie. Temele de disertaţie se aprobă de conducerea facultăţii în 
care se desfăşoară studiile universitare de masterat şi se afişează pe site-ul facultăţii.  
 (2) Numărul de studenţi îndrumaţi de un cadru didactic este proporţional cu numărul 
de ore de predare din planul de învăţământ al programului de studii de masterat, cuprins 
în postul respectiv din  statul de funcţiuni. 
 (3) Se recomandă ca lucrarea de disertaţie sa aibă un conţinut de cca. 70 – 80 pagini 
+ anexe (format de pagină: A4,Times New Roman, corp literă 12, distanţa între rânduri 1–
1.5). 
 (4) Cadrul didactic îndrumător de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice 
ale programului respectiv de studii universitare de masterat. 

Art.6. - (1)  La o specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi 
condiţii pentru toţi candidaţii. 
 (2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie se efectuează cu 5 zile 
înainte de începerea examenului, la secretariatul facultăţii, prin depunerea unei cereri de 
înscriere. Se va utiliza formularul TUIASI.POB.27-F1. Cererea de înscriere va fi însoţită de 
lucrarea de disertaţie şi de referatul îndrumătorului ştiinţific, care va cuprinde aprecieri 
asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia. 
 (3) Examenele de disertaţie se organizează în două sesiuni, de vară şi de iarnă, 
conform Calendarului anului universitar în vigoare.  
 (4) Planificarea datei susţinerii examenului de disertaţie se aprobă de Biroul 
Consiliului facultăţii şi se afişează, la sediul facultăţii, la catedra organizatoare, cu cel puţin 
o lună înainte de examen. 
 (5) La cererea candidaţilor şi cu aprobarea Biroului Consiliului facultăţii, dacă se 
confirmă că aceştia nu au putut participa la sesiunea de vară din motive bine întemeiate 
(spitalizare, prezenţă la studii în străinătate, participare la competiţii sportive internaţionale 
etc), examenul se poate susţine într-o sesiune specială de toamnă, stipulată în Calendarul 
anului universitar şi aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
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Art.7. - (1) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel 
mult 24 de ore de la data susţinerii examenului, la sediul facultăţii, la catedra 
organizatoare. 
 (2) Rezultatele examenului se consemnează într-un proces - verbal întocmit de 
secretarul comisiei de examen. Procesul-verbal se depune la secretariatul facultăţii în 
termen de 24 de ore de la data examenului. Se utilizează formularul TUIASI.POB.27-F2. 
 (3) Examenul de disertaţie fiind oral, nu se admit contestaţii. 

Art.8. - Examenul nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de 
către candidat a taxei aferente, stabilită prin decizia Senatului universităţii. 

Art.9. -  Pentru susţinerea cu succes a examenului de disertaţie se alocă 10 credite 
transferabile.  

Art. 10  (1) Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi eliberează absolvenţilor 
învăţământului universitar de masterat care au promovat examenul de disertaţie „Diploma 
de master” şi Suplimentul la diplomă. 
 (2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie 
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului 
aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile 
înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat 
şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere 
sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea 
duplicatelor diplomelor. 
 (3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de 
învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a 
anilor de studii. 
 
 
5. ÎNREGISTRĂRI 

1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
2. Lista de difuzare 
3. Cererile de înscriere ale candidaţilor 
4. Proiectele/ lucrările de licenţă 
5. Deciziile privind numirea comisiilor de finalizare a studiilor 
6. Procesele – verbale privind rezultatele examenului de disertaţie 
7. Borderourile de compeltare a diplomelor 

 
 
6. FORMULARE 

Formular TUIASI.POB.27 - F1 Cerere de înscriere la examenul de disertaţie 

Formular TUIASI.POB.27 - F2  Proces - verbal privind rezultatele examenului de  
disertaţie 
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7. RESPONSABILITĂŢI 
9.1. Senatul universităţii 
− aprobă procedura. 

9.2. Rectorul universităţii 
− impune aplicarea procedurii; 
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 

9.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
− avizează procedura; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 
9.4. Consiliul Academic 
− verifică procedura. 

9.5. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic 
− elaborează, modifică, retrage procedura. 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

9.6. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii. 

9.7. Decanii facultăţilor 
− aplică şi respectă procedura; 
− difuzează procedura în cadrul facultăţii; 
− organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 
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LISTA DE DIFUZARE 
 
 
 

1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
7. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
8. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
9. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
10. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 
11. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
12. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
13. Facultatea de Mecanică 
14. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
15. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
16. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
17. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD 
18. Centrul de Educaţie şi Formare Continuă CETEX 
19. Centrul Regional de Instruire în Administrarea Afacerilor Publice şi Private CRIAP2 
20. Direcţia Generală Administrativă 
21. Direcţia Financiar – Contabil 
22. Direcţia Resurse Umane  
23. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (DEAC) 


