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CAPITOLUL I
Documente de referință

•
•
•

•

Art. 1. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (numită în continuare CBG)
organizează examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat (numit în
continuare examen de disertație) pentru absolvenții proprii, în conformitate cu:
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și
modificările ulterioare;
Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 657/2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ
superior;
Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de masterat;
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Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și
disertație din 20.12.2016
Regulamentul UVT privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare
de master (anul universitar 2016-2017)

CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare de master
Art. 2. CBG organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din
promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, de la studiile universitare de master organizate în
baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3. Înscrierea la examenul de disertație
1. Data examenului și condițiile de înscriere la examenul de disertație se vor face
publice prin afișarea la sediul CBG și pe pagina web a facultății, cu cel puţin 6
luni inainte de susținerea examenului.
2. Înscrierea candidaților pentru examen se efectuează cu cel puțin 15 zile înainte de
data programată pentru începerea examenului.
3. Admiterea în examenul de disertație este condiționată de îndeplinirea datoriilor
financiare către UVT (taxe de școlarizare, reexaminări etc), respectiv, pentru
absolvenții din promoții mai vechi, de plata taxei examenului de disertație, în
valoare de 300 RON.
4. Departamentele redactează proceduri proprii privind: modalitățile și termenele de
stabilire a temelor lucrărilor de disertație, a cadrelor didactice coordonatoare, a
situațiilor de coordonare în cotutelă, modificarea, arhivarea și circuitul intern al
cererilor, colectarea lucrărilor însoțite de CD, cu respectarea art. 6 din
Metodologia UVT care prevede condiționarea înscrierii la examenul de licență de
alegerea temei propusă de cadrul didactic coordonator cu cel puțin 7 luni
înaintea susținerii examenului de licență.
5. La începutul anului universitar terminal al ciclului de studii universitare de master,
studentul este obligat să se înscrie în vederea coordonării lucrării de disertație pe
modulul Turnitin al platformei de e-learning a UVT (http://elearning.e-uvt.ro/).
Cadrul didactic coordonator va confirma/invalida cererea studentului pe platformă.
Documentația tehnică și procedurile de operare (ghiduri) sunt integrate și afișate pe
platforma de e-learning, la adresa http://elearning.e-uvt.ro/.
6. Lucrarea de disertație se va depune la termenul făcut public pe site-urile
departamentelor, atât în format tipărit, purtând avizul coordonatorului privind
susținerea publică în sesiunea curentă, cât și în format electronic, pe un CD, pe al
cărui plic se vor specifica următoarele: numele si prenumele, specializarea,
sesiunea în care se va susține examenul de disertație, titlul lucrării de disertație,
numele cadrului didactic coordonator.
7. O dată cu lucrarea de disertație se depun:
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- Raportul de similaritate rezultat în urma verificării lucrării cu modulul
Turnitin al platformei de e-learning a UVT, cu avizul coordonatorului
lucrării, prin care acesta să certifice îndeplinirea standardelor de
similaritate (domeniul Geografie 20%, domeniul Biologie 20%,
domeniul Chimie 25%), conform Metodologiei privind verificarea
originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de licență și master în
Universitatea de Vest din Timişoara;
- declarația privind asumarea interdicției de diseminare a lucrării fără
acordul scris al CBG (Anexa 1)
8.Structura generală a lucrării de disertație, precum şi modalitatea de tehnoredactare a
acesteia sunt precizare în metodologiile elaborate de către departamente, pe fiecare
domeniu de studiu în parte. Coperta şi pagina de titlu pentru lucrarea de disertaţie au
un format standardizat la nivel de UVT, conform Anexei 5.
Art. 4. Coordonatorul științific al lucrării de disertație are următoarele atribuții:
- coordonează elaborarea de către student a planului lucrării;
- acordă consultanță studentului prin intermediul platformei de e-learning și prin
întâlnirile față în față;
- se asigură că studentul a încărcat lucrarea atât în secțiunea dedicată coordonării, cât și
în secțiunea dedicată verificării originalității, studentul putând avea acces la Raportul
de similaritate rezultat pe platformă în urma verificării originalității;
- se asigură că studentul a încărcat lucrarea, în forma finală aprobată, în secțiunea
finală de verificare a originalității conținutului acesteia, iar această încărcare este
posibilă o singură dată;
- apreciază calitatea conținutului elaborat și originalitatea lucrării și face observații și
sugestii atât prin intermediul platformei de e-learning, cât și în cadrul întâlnirilor față
în față;
- întocmește un referat de evaluare în baza variantei finale a lucrării și a Raportului de
similaritate furnizat de platformă; formatul referatului se stabilește la nivelul
domeniilor și se include în Procedurile departamentelor; referatul va cuprinde
aprecieri asupra conţinutului lucrării şi propunerea de notare a acesteia;
- în cazul unui referat nefavorabil sau a neprimirii avizului, lucrarea nu poate fi
susţinută în faţa comisiei de disertație.
Coordonatorul științific al lucrărilor de disertație răspunde în mod solidar cu autorii
acestora de asigurarea originalității conținutului lucrării.
Art. 5. Comisia examenului de disertație
(1) Comisiile de examen sunt compuse din 2 membri, un președinte și un secretar, se
stabilesc pe programe de masterat, la propunerea consiliului CBG și sunt aprobate
de Senatul UVT.
(2) Președintele și membrii comisiilor trebuie să aibă gradul didactic de lector,
conferențiar sau profesor, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar
doctor.
(3) Conform legii, atât membrii comisiei de disertație, cât și secretarul comisiei de
examen de disertație nu se pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți,
afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
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(4) Comisiile se fac publice pe site-urile departamentelor.
(5) Conducerea UVT și comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru
organizarea și desfășurarea examenelor de disertație.
Art. 6. Desfășurarea examenului de disertație
(1) Examenul de disertație constă în susținerea lucrării de disertație. Disertația se
susține în ședință publică în fața comisiei de disertație și se desfășoară în
prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a
examinatului.
(2) În cazul disertațiilor redactate într-o limbă de circulație internațională, susținerea
publică se poate face în limba respectivă.
(3) Disertația trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate,
să conțină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum
și modalități de validare științifică a acestora.
(4) Nota minimă pentru promovarea examenului de disertație este 6. Pentru
promovarea examenului de disertație candidatul trebuie să primească de la fiecare
membru al comisiei cel puțin nota 5,00. Pentru Examenul de disertație se acordă
30 de credite.
- (5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10 și vor fi
acordate pe baza unei grile de evaluare (anexa 4).
(6) Proba va fi evaluată printr-o notă calculată ca medie aritmetică a mediei notelor
acordate de membrii comisiei și notei acordate de coordonatorul lucrării. În cazul
în care doar un singur membru al comisiei de licență a acordat o nota mai mică
decât 5,00, acesta trebuie să justifice printr-un proces verbal motivele acordării
notei respective. Procesul verbal se va depune la președintele comisiei de
disertație la finalizarea Probei orale. În situația în care între nota acordată de
coordonator și nota medie acordată de membrii comisiei este o diferență mai mare
de 3 puncte, cea care prevalează este nota medie acordată de comisie, care devine
nota finală a examenului.
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație
nu este publică.
Art. 7. Studentul care a îndeplinit toate cerințele prevăzute în programul de studii
universitare de masterat și a obținut cel puțin media 6 la susținerea publică a
disertației primește diploma de studii universitare de masterat, însoțită de
suplimentul la diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare.
Art. 8. Studentul care nu obține media de promovare la susținerea disertației va primi un
certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat și foaia
matricolă.
Art. 9. La un program de studii /specializare, examenul de disertație se organizează și se
desfășoară în aceleași condiții pentru toți candidații, indiferent de forma de învățământ
parcursă. În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de disertație, proba poate fi
susținută într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidați a cheltuielilor aferente.
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Art. 10.
(1) Fraudarea sau tentativa de fraudă a examenului de disertație, inclusiv
comercializarea lucrărilor de disertație sau plagiatul, se sancționează în conformitate
cu Codul drepturilor și obligațiilor studenților UVT, Carta UVT, respectiv
Regulamentul de organizare și funcționare a CBG. În CBG, este interzisă
comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către
cumparator a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă/diplomă.
(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului, un examen de disertație, atunci când
se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase.
Art. 11
(1) Rezultatele se comunică prin afișare în termen de cel mult 48 de ore de la data
susținerii probei. Rezultatele probelor se consemnează și se arhivează în
formatele furnizate de Secretariatul Facultății CBG, prezentate în anexe ale
prezentei Metodologii, documente cu circuit intern (Anexele 2-3).
(2) Eventualele contestații privind rezultatul se depun la secretariatul CBG în termen
de 24 de ore de la comunicare/afișarea rezultatelor și se rezolvă în termen de 48
de ore de la data încheierii depunerii contestațiilor de către comisia de analiză și
soluționare a facultății aprobată în Senatul UVT din luna iunie a.c. Contestațiile
se rezolvă exclusiv la nivelul facultății, iar deciziile comisiilor de analiză și
soluționare a contestațiilor sunt definitive.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 12
1. Examenul de disertație aferent anului academic 2015-2016 se va desfășura în două sesiuni,
după cum urmează:
- 03.07 – 21.07. 2017;
- 11.09 – 13.09.2017.
2. Programul detaliat al examenului de disertație se va face public prin postare pe site-ul
facultății și afișare la avizierul Secretariatului CBG.
3. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de
Senatul UVT, din care două sesiuni în anul universitar 2016–2017 şi o sesiune în luna
februarie a anului universitar următor, la solicitarea Consiliului facultății.
Art. 13. Studenții care au realizat stagii de mobilitate Erasmus sau alte tipuri de mobilități
instituționale în semestrul II al anului universitar 2016 - 2017 și au dobândit calitatea
de absolvent după data susținerii examenului de disertație al promoției lor se pot
prezenta la examenul de disertație din sesiunea septembrie 2017.
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Art. 14. Prezenta ediție a Metodologiei a fost aprobată în ședința Consiliului CBG din data
27.02.2017
LISTA ANEXELOR
Anexa 1 Calendarul examenelor de finalizare a studiilor de master - Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
Anexa 2 Calendarul examenelor de finalizare a studiilor de master - Departamentul GEOGRAFIE
Anexa 3 Declarație privind condițiile de diseminare a lucrării de disertație
Anexa 4 Formatul centralizatorului cu notele la probele examenului de disertație
Anexa 5 Formularul Procesului verbal de la susținerea lucrării de disertație
Anexa 6 Grila de evaluare a disertației
Anexa 7 Model copertă și pagină de titlu
Anexa 8 Reguli de elaborare a lucrării de disertație – domeniul GEOGRAFIE
Anexa 9 Reguli de elaborare a lucrării de disertație – domeniul BIOLOGIE
Anexa 10 Model de elaborare a lucrării de disertație – domeniul CHIMIE
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Anexa 1
Calendarul examenelor de finalizare a studiilor de master
Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE

sesiunea iulie 2017
Nr. Activitate
1
Ultima zi înscriere și de depunere a disertațiilor (însoțite de
CD-ul cu formatul electronic al licenței, raportul de
similaritate, declarația antiplagiat)
2
Proba orală - Prezentarea disertației

3

Eliberare adeverințe promovare examen de disertație

sesiunea septembrie 2017
Nr. Activitate
1
Ultima zi înscriere și de depunere a disertațiilor (însoțite de
CD-ul cu formatul electronic al licenței, raportul de
similaritate, declarația antiplagiat)
2
Proba orală - Prezentarea disertației

3

Eliberare adeverințe promovare examen de disertație

Data programată
12-07-2017
09:00 – 16:00
14-07-2017
08:00 – 16:00
Programare în funcție de
numărul de candidați
17-07-2017
08:00 – 14:00

Data programată
8-09-2017
09:00 – 16:00
13-09-2017
08:00 – 16:00
Programare în funcție de
numărul de candidați
14-09-2017
08:00 – 14:00

Director Departament,
Prof. Dr. Vasile OSTAFE
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Anexa 2
Calendarul examenelor de finalizare a studiilor de master
Departamentul GEOGRAFIE

Sesiunea iulie 2017
Proba orală - prezentarea lucrării de disertație
06 iulie 2017 – ora 900

Sesiunea septembrie 2017
Proba orală - prezentarea lucrării de disertație
12 septembrie 2017 – ora 900

Director de Departament,
Lector Dr. Sorin PAVEL
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Anexa 3
Declarație

Subsemnatul, ......................................................................... , am luat la cunoștință că
nicio

parte

a

lucrării

de

disertație

cu

tema

......................................................................................................................................................
nu poate fi publicată, reprodusă, stocată într-un sistem de arhivare sau transmisă sub orice
formă sau prin orice mijloace - electronice, mecanice, de fotocopiere, înregistrare sau altele fără acordul coordonatorului si permisiunea scrisă a Facultății de Chimie, Biologie,
Geografie, Universitatea de Vest din Timișoara. În cazul comunicării și/sau publicării
rezultatelor conținute în lucrare, se specifică afilierea studentului/absolventului la
Universitatea de Vest din Timișoara.

Data,

Semnătură absolvent,
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Anexa 4

Tabel nominal cu notele finale la examenul de disertație
Sesiunea:

Domeniul:
Specializarea:
Nr.
crt.

Numele și
prenumele

Nr.
matricol

Cod numeric
personal

Nota finală la
examenul de
disertație

Observații

Timișoara, la ........................
Comisia examenului de disertație:

Președinte: (numele, prenumele, semnătura)
Membrii: (numele, prenumele, semnătura)
.......
.......
Secretar: (numele, prenumele, semnătura)

Obs. Formatul pentru afișare nu va conține CNP-ul și nr. matricol.
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Anexa 5

Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul:

Sesiunea :
Promoția:
Nr. matricol:

PROCES VERBAL nr. ...............................
din data de ......................, cu ocazia probei de SUSȚINERE A DISERTAȚIEI
Candidatul:
Specializarea:
Tema lucrării de disertație:
Conducătorul lucrării de disertație:
Președintele Comisiei de disertație:
Membri:
Prezentarea și susținerea lucrării de disertație
Data susținerii:
Candidatului i-au fost adresate următoarele întrebări:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________
Nota propusă de profesorul coordonator:
Nota obținută la susținerea lucrării de diseratție (nr. credite 30):
Media generală a anilor de studii:

Președinte Comisie,

Membrii Comisiei,

Secretar Comisie,
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Anexa 6
Grila pentru evaluarea lucrărilor de disertație
Pentru fiecare criteriu evaluat se acordă o notă de la 1 la 10.
Nota finală reprezintă media tuturor criteriilor.
Nr.
1

2

3

4

5

6

7

Criteriu evaluat
Nota
Evaluare lucrare scrisă
Punerea în context a problemei studiate.
Se va avea în vedere capitolul „Introducere”: coerența
informațiilor, respectarea modalităților de citare.
Metodele de lucru.
Capitolul „Materiale și Metode”: respectarea criteriului de
repetabilitate a metodelor folosite, aprecierea gradului de
noutate.
Rezultate.
Se va avea în vedere prezentarea rezultatelor într-o formă
accesibilă, relevanța acestora în contextul problemei studiate.
Interpretarea rezultatelor.
Aprecierea ipotezelor, concluziilor ca fiind valide și susținute
de datele prezentate în lucrare.
Bibliografie și tehnoredactare.
Se va urmări respectarea drepturilor de autor (citări, sursă
imagini, hărți etc), precum și respectarea cerințelor pentru
tehnoredactarea unei lucrări de licență/disertație, conform
Metodologiei în vigoare.
Evaluare prezentare orală
Coerența și adecvarea limbajului.
Se va urmări eficiența prezentării prin folosirea unui limbaj
profesional adecvat, a utilizării timpului acordat.
Pregătirea profesională.
Claritatea și corectitudinea răspunsurilor la întrebările
membrilor comisiei.
Media

Observații
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Anexa 7
Model copertă și pagină de titlu

Sigla facultății (noul model )

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER: (se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

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

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, prenume, nume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
Anul
(TNR, 12, centrat)
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
POGRAMUL DE STUDII DE MASTER: (se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

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

COORDONATOR:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, nume, prenume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
anul
(TNR, 12, centrat)

