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Regulament pentru studiile universitare de masterat

PARTEA I
ORGANIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT

1. PRINCIPII GENERALE
Art.1. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a procesului de
învăţământ din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) defineşte principiile
şi regulile care stau la baza organizării şi funcţionării procesului de învăţământ pentru
studiile universitare de masterat (ciclul II – Masterat), utilizând sistemul de credite,
având la bază legislaţia în vigoare şi Carta UPB.
(2) Regulamentul a fost aprobat de Senatul Universităţii şi intră în vigoare
începând cu anul universitar 2014/2015.
(4) Regulamentul conţine principiile generale, regulile de trecere, regulile de
notare/refacere si regulile de întrerupere/reînmatriculare/transfer.
Art. 2. Conform clasificării programelor de studii universitare de masterat din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în UPB se organizează programe de masterat
de cercetare.
Art. 3. Având în vedere obiectivele, grupurile ţintă şi planurile de învăţământ,
în UPB studiile universitare de masterat sunt clasificate pe 3 tipuri de programe,
toate cu durata de 4 semestre (120 credite de studiu transferabile – cst):
(1) Programe de masterat de aprofundare/cercetare avansată care vor
asigura aprofundarea în domeniul ştiinţific al studiilor universitare de licenţă sau întrun domeniu ştiinţific apropiat, precum şi formarea competenţelor de cercetare
ştiinţifică specifice acestor domenii. Pentru aceste programe au dreptul să se înscrie
absolvenţi ai programelor de licenţă din acelaşi domeniu ştiinţific sau din unul
apropiat.
(2) Programe de masterat interdisciplinare/transdisciplinare care vor asigura
formarea în domenii de graniţă în cadrul „ştiinţelor exacte” şi al „ştiinţelor inginereşti”.
Pentru aceste programe au dreptul să se înscrie absolvenţi ai oricărui program de
licenţă din domeniul „ştiinţelor exacte” sau din domeniul „ştiinţelor inginereşti”.
(3) Programe de masterat complementare care vor asigura competenţe
complementare celor obţinute în ciclul studiilor universitare de licenţă. Pentru aceste
programe au dreptul să se înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă din oricare
domenii ale studiilor universitare de licenţă.
Art. 4. 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.
Art. 5. (1) Admiterea studenţilor la studiile universitare de masterat se face
astfel:
• prin concurs de admitere organizat de către fiecare facultate pentru
programele de master pe care le oferă;
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• prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior de stat autorizate să
funcţioneze provizoriu sau acreditate din România sau din străinătate;
• prin reînmatricularea masteranzilor exmatriculaţi;
•
•

în cadrul mobilităţilor, pe o perioadă limitată, de la o altă instituţie de
învăţământ superior din ţară şi din străinătate;
conform procedurilor legale pentru studenţii străini şi conform
Regulamentului aprobat de Senatul UPB.

(2) La înmatricularea masterandului transferat sau exmatriculat, Biroul Executiv
al Facultăţii (BEF) analizează fiecare caz in parte şi stabileşte disciplinele care pot fi
echivalate şi cele care trebuie refăcute în regim de diferenţă, promovarea acestora
constituind sarcini suplimentare.
Art. 6. (1) La începutul anului universitar (în primele 15 zile), studentul este
obligat să completeze şi să semneze Contractul anual de studii (indiferent de
regimul de studii cu sau fără taxă), document care certifică încadrarea sa în procesul
de învăţământ şi includerea într-o formaţie de studii.
(2) Prin Contractul anual de studii studentul se obligă să frecventeze şi să
promoveze disciplinele asumate.
(3) Contractul anual de studii nu se poate modifica în timpul anului universitar.
(4) Studentul care nu semnează Contractul anual de studii în perioada
programată nu este înmatriculat în anul universitar respectiv.
(5) În Contractul anual de studii se vor înscrie şi toate disciplinele
nepromovate.
(6) Masterandul care studiază în regim cu taxă este obligat să semneze în
aceeaşi perioadă menţionată la alin. (1) şi un Contract individual de finanţare a
studiilor universitare.
Art. 7. (1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a unei Lucrări de
disertaţie.
(2) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de
studii de masterat şi a obţinut cel puţin media 7 la susţinerea publică a Lucrării de
disertaţie primeşte Diploma de Master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit
conform reglementărilor în vigoare.
(3) Lucrarea de disertaţie cuprinde principalele rezultate originale obţinute în
activitatea de cercetare desfăşurată de masterand.
Art. 8. (1) Fiecare program de masterat are un Coordonator de program,
numit de facultate, care coordonează desfăşurarea procesului de învăţământ, în
concordanţă cu reglementările şi exigenţele din UPB.
(2) Coordonatorul programului de masterat promovează programul în perioada
premergătoare admiterii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de
admitere, verifică desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare, coordonează
alocarea temelor de cercetare semestrială şi a temelor pentru Lucrarea de disertaţie,
conduce comisia de susţinere a rapoartelor de cercetare semestriale şi comisia de
susţinere a Lucrărilor de disertaţie.
Art. 9. (1) Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii şi opţionale (la
alegere).
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(2) Consiliile facultăţilor pot decide condiţionări pentru unele discipline (un
student nu poate contracta o disciplină dacă nu a obţinut creditele la disciplinele care
condiţionează participarea la aceasta); în cazul în care există aceste condiţionări lista
disciplinelor prevăzute cu condiţionări va constitui o anexă la planul de învăţământ al
fiecărei facultăţi.
Art. 10. Disciplinelor din planul de învăţământ li se atribuie coduri de
identificare după modelul din „Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ universitar de licenţă în UPB”.
Art. 11. (1) Numărul de credite de studiu transferabile atribuite disciplinelor
obligatorii şi opţionale aferente unui semestru de studii este 30 şi corespunde unui
număr de 28 ore/săptămână.
(2) Pentru toate tipurile de programe de masterat cele 30 cst acordate în fiecare
semestru, precum şi cele 28 de ore de prelegeri şi aplicaţii se repartizează astfel:
•

Pentru semestrele 1, 2 şi 3: 20 cst pentru activităţile didactice
reprezentând 16 ore/săptămână şi 10 cst pentru activităţile de
cercetare/practică reprezentând 12 ore/săptămână.

•

Pentru semestrul 4: 30 cst pentru activităţile de cercetare/practică
reprezentând 28 ore/săptămână dedicate exclusiv pentru elaborarea
Lucrării de disertaţie.

Art. 12. (1) Obţinerea cst atribuite unei discipline este condiţionată de
promovarea acelei discipline.
(2) Evaluarea cunoştinţelor la o disciplină din se apreciază cu note de la 1 la 10.
(3) O disciplină se consideră promovată dacă este notată cel puţin cu nota 5.
Art. 13. Prezentarea publică a Lucrării de disertaţie este condiţionată de
obţinerea tuturor celor 120 cst aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din planul
de învăţământ.
Art. 14. Masteranzii admişi la programele de masterat vor primi teme de
cercetare şi vor fi incluşi în echipe de cercetare din care pot face parte şi doctoranzi,
cadre didactice, cercetători .
Art. 15. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică va fi coordonată de un cadru didactic.
(2) Masteranzii vor întocmi semestrial un raport de cercetare (aferent activităţii
de cercetare prevăzută în planul de învăţământ) care se va susţine în faţa unei
comisii şi pentru care vor obţine o notă; aceasta va fi trecută într-un catalog şi se va
include în suplimentul de diplomă.
Art. 16. Activitatea didactică a masteranzilor la fiecare disciplină din planul de
învăţământ este evaluată continuu.
Art. 17. Programarea activităţilor didactice se face astfel:
-

-

anul universitar are două semestre egale de câte 14 săptămâni;
verificarea finală a cunoştinţelor masteranzilor se face în două sesiuni de
examene programate la sfârşitul celor două semestre (de iarnă şi de
vară), având durata de câte 3 săptămâni;
activităţile didactice şi de cercetare se desfăşoară în regim de cursuri de
zi cu frecvenţă;
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în cursul lunii septembrie se prevăd 2 săptămâni pentru refacerea
verificărilor finale, la disciplinele înscrise în Contractul anual de studii din
anul universitar curent, în vederea promovării sau a măririi de notă.
Art. 18. (1) Prin lege, un student poate beneficia de finanţare de la bugetul de
stat pentru un singur program de studii din fiecare ciclu universitar (licenţă, masterat,
doctorat).
-

(2) Se percep taxe, suportate individual de studenţi, în următoarele situaţii: la
depăşirea duratei programate de şcolarizare, la refacerea disciplinelor, precum şi la
organizarea de activităţi formative suplimentare în afara programului planificat, la
cererea studenţilor.
Art. 19. (1) Conform H.G. 404/2006, art. 7, studiile universitare de masterat se
desfăşoară conform procedurilor de asigurare internă şi externă a calităţii.
(2) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt
universitatea şi facultăţile/departamentele care organizează programele de studii de
masterat şi masterandul.
Art. 20. (1) Cu aprobarea BEF, studenţii pot alege pe parcursul celor 2 ani de
studii discipline care însumează maxim 10 cst, din planul de învăţământ al altui
program de masterat din universitate, care vor înlocui un număr similar de cst pentru
discipline din propriul plan de învăţământ.
(2) Aceste discipline vor fi cuprinse în Contractul anual de studii, iar cst
aferente vor fi incluse în cele 120 cst obligatorii pentru absolvire.
(3) Recunoaşterea cst obţinute de masteranzi la alte universităţi din ţară sau
străinătate se face de către BEF, pe baza programului de studiu realizat de
masterand, a timpului alocat aprofundării disciplinei şi a calificativului obţinut, chiar
dacă denumirea sau conţinutul disciplinei diferă, dacă prin parcurgerea disciplinei se
realizează aceleaşi abilităţi şi competenţe cu disciplina echivalată.

2. REGULI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 21. Organizarea şi funcţionarea procesului de învăţământ în UPB se
bazează pe principiul de acumulare de credite, fiind folosite 3 categorii de reguli: de
notare/refacere, de trecere şi de întrerupere/reînmatriculare/transfer.
2.1. REGULI DE NOTARE/REFACERE
Art. 22. (1) Rezultatul evaluării finale la o disciplină rezultă din însumarea
punctelor alocate fiecărei activităţi din cadrul disciplinei (puncte ale căror sumă este
100), iar punctajul total se transformă în notă (de la 1 la 10) prin împărţire la 10 şi
rotunjire (cu excepţia notei 5 care se obţine prin trunchiere).
(2) Punctajul minim pentru promovarea unei discipline este de 50 puncte.
Art. 23. Ponderea activităţilor din cadrul unei discipline este stabilită de către
titularul de disciplină şi aprobată de directorul de departament, punându-se accentul
pe verificarea pregătirii masterandului pe tot parcursul semestrului.
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Art. 24. Tipurile de activităţi ale unei discipline care se punctează şi modul de
atribuire a celor 100 de puncte aferente tuturor activităţilor disciplinei trebuie să fie
comunicate masteranzilor la începutul fiecărui an universitar, odată cu semnarea
Contractului de studii şi confirmate de fiecare titular de disciplină la începutul
semestrului.
Art. 25. Punctajul obţinut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim
50% din nota finală.
Art. 26. O disciplină are o singură notă finală.
Art. 27. Punctajul alocat lucrărilor de control de degrevare se va realoca în
sesiunile de examene din anul universitar curent.
Art. 28. Pentru disciplinele prevăzute cu „evaluare continuă” (fără examen)
ultima evaluare se va desfăşura în ultimele 2 săptămâni ale semestrului.
Art. 29. (1) În cazul refacerii verificării finale, în sesiunea de refaceri, punctajele
parţiale obţinute din activităţile desfăşurate în timpul semestrului sunt păstrate.
(2) În cazul refacerii unei discipline, la solicitarea studentului, se poate decide
menţinerea punctajului obţinut anterior la activităţile de laborator şi proiect.

2.2. REGULI DE TRECERE
Art. 30. Trecerea în anul II se poate face dacă masterandul a obţinut toate
cele 20 cst aferente activităţilor de cercetare/practică şi cel puţin 25 cst din cele
aferente activităţilor didactice.
Art. 31. Candidaţii care înaintea Lucrării de disertaţie mai au discipline
nepromovate pot să le refacă în sesiunea următoare a anului universitar curent şi să
susţină Lucrarea de disertaţie într-o sesiune ulterioară.

2.3. REGULI DE ÎNTRERUPERE/REÎNMATRICULARE
Art. 32. (1) Întreruperea studiilor se poate face numai la începutul anului
universitar, în perioada în care se încheie contractele de studii, şi este permisă
pentru unul sau doi ani universitari.
(2) Reînscrierea masterandului, după întreruperea studiilor, se face în anul de
studii în care are dreptul, în condiţiile respectării regulilor de trecere ale prezentului
regulament, beneficiind de recunoaşterea notelor obţinute anterior întreruperii.
Art. 33. În cazuri bine justificate, decanul facultăţii poate aproba întreruperea
studiilor începând cu semestrul II. În acest caz reînscrierea este posibilă cu plata a
jumătate din taxa anuală de studii.
Art. 34. Masteranzii exmatriculaţi sau cei care renunţă la calitatea de
masterand pot fi reînmatriculaţi la cerere, în condiţiile prezentului regulament.

5

Regulament pentru studiile universitare de masterat

3. TAXELE DE STUDII PENTRU REPETAREA ANULUI SAU
REFACEREA DISCIPLINELOR
Art. 35. Refacerea unei discipline se face cu se suportarea unei taxe de
refacere, în condiţiile regulilor prevăzute în prezentul Regulament.
Art. 36. Se definesc următoarele tipuri de taxe:
• taxa de refacere a unei discipline TD1, pentru studenţii care au maxim 2
discipline de refăcut;
• taxa de refacere a unei discipline TD2, pentru studenţii care au mai mult
de 2 discipline de refăcut, dacă promovează anul de studii;
• taxa de refacere a unei discipline TD3, pentru studenţii care nu
promovează anul de studii.
Art. 37. Cuantumul acestor taxe se stabileşte anual de către Senatul UPB.
Art. 38. Masteranzii care trebuie să refacă activităţi de diferenţă, fiind în
această situaţie din cauza reînmatriculărilor sau modificărilor planului de învăţământ,
vor plăti taxa de refacere pentru fiecare diferenţă.
Art. 39. (1) La cererea masteranzilor pot fi prevăzute activităţi formative
suplimentare, care nu sunt incluse în planul de învăţământ sau nu sunt comandate
de facultăţi.
(2) Organizarea acestora se face în regim cu taxă, cuantumul acesteia
rezultând din condiţiile de finanţare a activităţii respective (cu acoperirea cheltuielilor
aferente).
Art. 40. Taxa de refacere a unei discipline se plăteşte la începutul semestrului
în care se reface disciplina.
Art. 41. (1) În conformitate cu reglementările în vigoare, programele de
masterat se pot desfăşura şi în regim de studii cu taxă.
(2) Numărul locurilor cu taxă şi cuantumul acestei taxe se stabilesc de Senatul
UPB în funcţie de costurile specifice şcolarizării, în condiţiile legii.
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PARTEA a II-a
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PROFESIONALE
A MASTERANZILOR

1. PRINCIPII GENERALE
Art. 42. Organizarea activităţii profesionale a masteranzilor de la studiile
universitare de masterat din UPB are la bază sistemul bazat pe credite de studiu
transferabile.

2. ÎNSCRIEREA ÎN FACULTATE
ŞI DOCUMENTELE NECESARE
Art. 43. (1) Înmatricularea masteranzilor admişi prin concurs de admitere la
studiile universitare de masterat (desfăşurat conform „Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în învăţământul universitar de
masterat”, votat de Senatul UPB) se face, cu aprobarea decanului facultăţii, pe baza
listelor rezultate în urma desfăşurării concursului.
(2) Înmatricularea constă în înscrierea în registrul matricol al facultăţii sub un
număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.
(3) Numerele din registrul matricol se dau în continuare pentru fiecare nouă
serie de şcolarizare.
Art. 44. (1) Înscrierea masterandului în registrul matricol se face pe baza
dosarului personal care va cuprinde următoarele documente:
• fişa de înscriere, conform formularului tip UPB (dacă este cazul);
• lucrările la concursul de admitere (dacă este cazul);
• diploma de bacalaureat, în original sau echivalenta acesteia;
• diploma de licenţă, în original sau echivalenta acesteia;
• copie legalizată după certificatul de naştere;
• 2 fotografii;
• adeverinţă medicală (dacă a fost prevăzută la concursul de admitere);
• buletin sau carte de identitate în copie;
• chitanţa de plată a taxei de admitere.
(2) În perioada şcolarizării dosarul personal se completează cu următoarele
documente:
• actele necesare pentru acordarea burselor (pentru fiecare semestru în care
a obţinut bursă);
• actele prin care i s-au acordat anumite drepturi (întreruperi de studii, refaceri
de discipline, diferenţe – dacă este cazul);
• dovezi de achitare a taxelor stabilite de Senatul UPB;
• recompense primite în facultate;
• sancţiuni primite în facultate.
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(3) După finalizarea studiilor o parte din documente se depune la Biroul
diplome pentru întocmirea actelor de studii, iar restul rămâne la dosarul personal
care este depus la arhiva UPB.
Art. 45. (1) Secretariatul facultăţii eliberează masterandului înmatriculat
legitimaţia de masterand şi carnetul de masterand, în care se înscriu notele de la
examene sau de la celelalte forme de verificare pe toată durata şcolarizării.
(2) În documentele masterandului nu sunt admise corecturi, ştersături şi
înscrierea de date nereale, acestea constituind falsuri în acte publice şi se
sancţionează ca atare. În cazul în care masterandul pierde documentele personale
se eliberează duplicate, după anunţarea în presă a pierderii acestora.
(3) În caz de transfer, întrerupere de studii, retragere definitivă sau
exmatriculare, secretariatul facultăţii îi retrage masterandului legitimaţia şi carnetul de
masterand, care se depun la dosarul personal, dar numai în cazul prezentării fişei de
lichidare completată la toate rubricile.
Art. 46. (1) Înscrierea masterandului într-un an de studii se face prin ordin al
decanului, de către secretariatul facultăţii, la începerea anului universitar, după ce
masterandul a semnat Contractul anual de studii (definit conform punctului Art. 6 din
prezentul Regulament) şi după ce a plătit, dacă este cazul, taxele aferente (taxele
anuale sau taxele de repetare de disciplină).
(2) După înscrierea masterandului într-un an de studiu i se va aplica viza
anuală în legitimaţia şi carnetul de masterand. Concomitent i se vor stabili
masterandului repetările de discipline (dacă este cazul) sau eventualele diferenţe.
Art. 47. Frecvenţa masteranzilor la activităţile didactice se înregistrează întrun jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică şi
centralizat bilunar la secretariatul facultăţii. Jurnalul de grupă este gestionat de şeful
de grupă numit de BEF.

3. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MASTERANDULUI
Art. 48. Masterandul are următoarele drepturi:
a. să beneficieze de gratuitatea învăţământului, pentru numărul de locuri
finanţate de la buget şi pe durata normală a studiilor de masterat (4 semestre);
b. să participe la toate formele de activitate didactică prevăzute în planul de
învăţământ şi la activităţi didactice suplimentare organizate (la cerere, în conformitate
cu prevederile Cartei Universitare şi cele ale Senatului UPB), să folosească spaţiile
universităţii (săli de cursuri, laboratoare, săli de proiect şi seminar, săli de lectură,
biblioteci, baze sportive) şi celelalte mijloace puse la dispoziţie de universitate;
c. să participe la activităţile ştiinţifice studenţeşti sau activităţile culturalsportive, de orientare profesională şi consiliere în carieră din UPB sau din alte
universităţi;
d. să aibă reprezentanţi în Senatul universităţii şi în Consiliul facultăţii în
conformitate cu Carta UPB;
e. să poată fi ales în Senatul Universităţii sau în Consiliul Facultăţii, pe baza
prevederilor Cartei universitare şi a prezentului Regulament;
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f. să beneficieze de îndrumarea unui cadru didactic stabilit de BEF, în
probleme de pregătire profesională;
g. să participe prin libera exprimare a opiniilor la evaluarea activităţii pentru
disciplinele frecventate precum şi la evaluarea cadrelor didactice în conformitate cu
regulile stabilite de UPB;
h. să participe, la cererea facultăţii sau din proprie iniţiativă, la probleme
privind organizarea activităţilor grupei sau anului din care face parte (orarii,
planificare, de verificări şi lucrări, cercuri ştiinţifice studenţeşti);
i. să participe la activităţi formative la universităţi sau facultăţi din ţară, în
cadrul sistemului bazat pe credite transferabile, sau din străinătate în cadrul
programelor SOCRATES, ERASMUS, LEONARDO sau în cadrul altor programe
internaţionale;
j. să poată fi membru în asociaţiile profesionale studenţeşti care să-i
reprezinte şi să le susţină drepturile în mediul universitar şi să solicite recunoaşterea
acestor drepturi de către Universitate, în măsura în care aceste asociaţii nu încalcă
prevederile Cartei şi regulamentelor UPB;
k să obţină burse de studii, de merit, de performanţă şi de ajutor social în
conformitate cu prevederile legale şi ale Senatului UPB;
l. să participe la activitatea de cercetare ştiinţifică a universităţii;
m. să participe la acţiuni de voluntariat organizate de universitate sau de alte
organizaţii.
Art. 49. Masterandul are următoarele obligaţii în timpul desfăşurării procesului
de învăţământ:
a. să îndeplinească toate obligaţiile care le revin potrivit planului de
învăţământ şi să respecte programul de studii;
b. să participe la toate activităţile didactice;
c. să respecte reglementările legislaţiei în vigoare şi cele specifice UPB şi să
respecte hotărârile facultăţii sau universităţii privind participarea la toate activităţile de
învăţământ;
d. să respecte prevederile Cartei universitare şi ale regulamentelor UPB;
e. să plătească la termenele stabilite, dacă este cazul, taxele prevăzute de
Regulamentele privind funcţionarea şi organizarea procesului de învăţământ din
UPB;
f. să păstreze în bune condiţiuni legitimaţia şi carnetul de student;
g. să răspundă solicitărilor secretariatului facultăţii în problemele legate de
activitatea sa profesională sau de organizare a activităţilor grupei sau anului din care
face parte;
h. să manifeste respect faţă de membrii comunităţii universitare, să aibă o
comportare civilizată, să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii
din care face parte;
i. să respecte normele de etică universitară;
j. să prezinte la verificările pe parcurs şi la verificările finale carnetul de
student şi/sau la cererea cadrului didactic, cartea/buletinul de identitate;
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k. să păstreze în bune condiţiuni toate bunurile universităţii şi facultăţii aflate
în spaţiile de învăţământ, în cămine ori in cele de petrecere a timpului liber.
Contravaloarea prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri
se va recupera de la cel care le-a produs.

4. EVALUAREA ŞI PROMOVAREA
Art. 50. Evaluarea este acţiunea de verificare a cunoştinţelor dobândite de
masterand în cadrul unei discipline.
Art. 51. Evaluarea cunoştinţelor dobândite precum şi promovarea
masterandului se bazează pe regulile de notare şi de trecere din prezentul
Regulament.
Art. 52. Efectuarea activităţilor aplicative aferente unei discipline (seminar,
proiect şi/sau laborator) pot condiţiona prezentarea la verificarea finală, conform
obligaţiilor stabilite de titularul de disciplină, avizate de Coordonatorul de program.
Art. 53. Programarea verificărilor finale (examene) şi a verificărilor pe parcurs
cu degrevare (examene parţiale) se aprobă de către BEF, la propunerea studenţilor
şi cu avizul prealabil al titularului de disciplină şi al Coordonatorului de program.
Art. 54. Titularul de disciplină trebuie să aducă le cunoştinţa masteranzilor
rezultatele tuturor evaluărilor din timpul semestrului, până la începerea sesiunii de
examene.
Art. 55. (1) Verificările finale se susţin în faţa acel puţin două cadre didactice:
titularul care a predat disciplina respectivă asistat de un cadru didactic care a condus
aplicaţiile, sau de un alt cadru didactic de specialitate.
(2) În cazul absenţei titularului de disciplină, BEF va stabili o comisie de
examinare formată din trei cadre didactice din specialitatea disciplinei şi dintre cei
care au condus aplicaţiile.
Art. 56. Masterandul este obligat să se prezinte la examen cu carnetul de
student în care cadrul didactic examinator va consemna nota obţinută.
Art. 57. (1) Studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă va fi
exmatriculat pe baza procesului verbal întocmit de cadrele didactice care participă la
examenul respectiv.
(2) Exmatricularea se propune de către BEF şi se aprobă de către Birourile
Executive reunite ale Senatului şi ale Consiliului de Administraţie.

5. FINALIZAREA STUDIILOR
Art. 58. (1) Finalizarea studiilor de masterat la UPB se face prin susţinerea
Lucrării de disertaţie.
(2) Înscrierea pentru susţinerea Lucrării de disertaţie este condiţionată de
obţinerea cst aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale din programul formativ al
masterandului
(3) Media minimă de promovarea pentru Lucrarea de disertaţie este 7.
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Art. 59. Departamentele sunt obligate să stabilească titlurile temelor de
Lucrărilor de disertaţie şi conducătorii ştiinţifici şi să le aducă la cunoştinţa
masteranzilor înaintea începerii anului universitar terminal.
Art. 60. (1) Modul de desfăşurare a Lucrării de disertaţie se face în
conformitate cu „Regulamentul de finalizare a studiilor universitare de masterat”
aprobat de Senatul universităţii.
(2) Absolvenţii studiilor universitare de masterat vor afişa pe pagina de Web a
catedrei sau a departamentului un rezumat în limba engleză al Lucrării de disertaţie.
Art. 61. Absolvenţii care au promovat Lucrarea de disertaţie primesc Diploma
de Master.

6. RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI
Art. 62. Pentru rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite Universitatea
acordă diplome şi premii speciale pentru şefii de promoţie.
Art. 63. (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor şcolare şi încălcarea normelor
disciplinare universitare, masterandul poate fi sancţionat cu mustrare, cu avertisment
scris sau cu exmatriculare din universitate.
(2) Mustrarea şi avertismentul scris se hotărăsc şi se aplică de către Decan,
iar exmatricularea de către Rector la propunerea Decanului.
Art. 64. Masteranzii care nu au frecventat activităţile didactice ale unui
semestru şi nu au obţinut nici un punct de credit vor fi exmatriculaţi.
Art. 65. (1) ) Contestaţiile la mustrare sau la avertismentul scris se depun în
termen de 48 ore de la comunicare, la BEF, care le va rezolva în termen de 7 zile.
(2) Contestaţiile la exmatricularea din UPB se depun în termen de 48 ore de la
comunicarea sancţiunii, la Registratura generală a UPB şi se rezolvă în termen de 7 zile.
Art. 66. Masterandul care a fost sancţionat cu mustrare sau avertisment scris
pierde următoarele drepturi:
• dreptul de a primi burse de merit;
• drepturile acordate la Art. 48, aliniatele e şi i;
• dreptul de a participa la tabere de odihnă.

7. TRANSFERĂRI
Art. 67. Transferările se pot face numai după promovarea integrală a unui an
de studiu între facultăţi din UPB sau din ţară, în cadrul aceluiaşi domeniu de studii
universitare de masterat.
Art. 68. (1) Masterandul poate fi transferat, respectând tipul de program de
masterat, dacă are motive bine întemeiate şi numai după încheierea situaţiei şcolare
a anului de studii pe care l-a urmat.
(2) Cererile de transfer se depun la Decanatul facultăţii care urmează să
primească studentul cu cel puţin 10 zile înainte de începerea anului universitar.
(3) Cererile se depun în două exemplare, având avizul de transfer din partea
Decanatului facultăţii de unde pleacă şi a instituţiei de învăţământ superior.
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Art. 69. (1) După avizarea transferului de către Decanul facultăţii care
primeşte masterandul, Rectorul Universităţii va aproba transferul, având avizul
ambilor decani.
(2) În cadrul unei facultăţi, solicitarea de transfer de la un program de masterat
la altul este de competenţa Decanului.
(3) Conducerea facultăţii care primeşte masterandul transferat va stabili, odată
cu înmatricularea, şi eventualele diferenţe pe care va trebui să le susţină în cursul
anului universitar curent.
(4) Facultăţile pot fixa criterii specifice privind condiţiile de transfer (numărul
examenelor de diferenţă, medii minime etc.).
Art. 70. După trecerea perioadei normale de studii, perioadă în care se
cumulează şi anii de studii efectuaţi la universitatea de la care se transferă,
masterandul transferat poate continua studiile numai cu plata taxelor de refacere a
disciplinelor.

8. DISPOZIŢII FINALE
Art. 71. Consiliile Facultăţilor pot introduce reglementări şi precizări specifice
privind activitatea profesională a studenţilor, care nu contravin prezentului
Regulament şi care trebuie avizate de către Senatul UPB.
Art. 72. Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului
UPB din 13.03.2014 şi intră în vigoare la 01.10.2014.
Art. 73. Modificarea prezentului Regulament se face de către Senatul UPB, la
propunerea Biroului Executiv al Senatului, a Consiliului de Administraţie, a conducerii
organizaţiilor studenţeşti din UPB legal constituite, sau a unei treimi din numărul
membrilor Senatului UPB.
Art. 74. Prezentul regulament este obligatoriu pentru întreaga comunitate
academică (cadre didactice şi masteranzi).
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