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REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea 

 examenului de absolvire a cursurilor de master 

 

 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a cursurilor de 

master din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universităţii din 

Craiova se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de licenţă, diplomă, absolvire, disertaţie al 

universităţii menţionate. 

 Prezentul regulament  defineşte particularităţile examenului menţionat 

pentru cele două domenii de studiu în care Facultatea de Matematică şi 

Informatică organizează cursuri de master. 
 

 

Capitolul I: Organizare şi desfăşurare 

 

 

 Art.1. Domeniile de studiu în care Facultatea de Matematică şi 

Informatică organizează cursuri de master sunt: matematică şi informatică. 

 

 Art.2. Studiile de master se organizează pe durata a 4 semestre. 

 

 Art.3.  Comisiile de examen sunt organizate pe domenii de studiu  la 

propunerea  departamentelor, cu avizul decanului şi sunt  aprobate de Biroul 

Senatului şi numite prin decizia Rectorului. 

Comisia pentru examenul de  master cuprinde numai cadre didactice care au 

predat la master. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar 

sau preparator universitar.  

 

 Art.4.  Comisia pentru susţinerea  examenului este alcătuită din 

minimum 3 membri, din care unul este preşedintele comisiei, şi un secretar. 

 

 Art.5. Comisia de examen  verifică şi apreciază pregătirea candidaţilor 

şi asigură buna desfăşurare a examenului. 

 

 Art.6.  Examenul de finalizare a studiilor masterale constă în susţinerea  

unei lucrări numită lucrare de disertaţie. De regulă conducătorul lucrării este 
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un cadru didactic care a predat la cursurile de master. În cazul în care o 

lucrare este îndrumată de un alt cadru didactic, lucrarea va fi supervizată de 

un cadru cu drep de îndrumare a unei lucrări de disertatie. Numele 

îndrumătorului şi a cadrului didactic supervizor vor fi consemnate pe coperta 

lucrării de disertaţie. La susţinerea lucrării de către candidat va fi invitat 

cadrul didactic îndrumător sau supervizorul lucrării. 

 

 Art.7.  Temele lucrărilor de disertaţie sunt afişate de către fiecare cadru 

didactic la avizierul facultăţii în luna iunie a fiecărui an universitar, pentru 

studenţii care frecventează anul II de master începând cu luna octombrie a 

anului în curs. Alegerea unei teme de către candidat este liberă de orice 

constrângere. Temele se pot alege de către candidat numai din lista afişată, cu 

avizul cadrului didactic îndrumător. 

   

Capitolul II: practica de cercetare şi  

calitatea lucrării de disertaţie 

 

 

 Art.8. Planurile de învăţământ masterale vor include 2-4 ore pe 

săptămână de practică de cercetare.  

 

 Art.9. Obiectivul principal al practicii de cercetare la anul I este 

iniţierea în cercetare a studenţilor masteranzi. Tematica practicii de cercetare 

va cuprinde următoarele elemente: formarea abilităţilor de redactare a unei 

lucrări ştiinţifice (de regulă redactare în Latex), însuşirea corectă a termenilor 

specifici din domeniu inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională,  

secţiunile obligatorii ale unei lucrări ştiinţifice (rezumat, introducere, 

prezentarea rezultatelor, concluzii şi posibilităţi de continuare a temei 

cercetate, bibliografia). 

 

 Art.10. Practica de cercetare a anului I master se desfăşoară în 

laboratoarele facultăţii şi este condusă de un cadru didactic care predă cel 

puţin o disciplină la anul respectiv. Cadrul didactic îndrumător va urmări 

însuşirea de către studentul masterand a termenilor specifici materiei pe care o 

predă, iar lucrările realizate de aceştia pot consta în traducerea unor lucrări 

din domeniul disiplinei predate sau înrudite cu acesta, precum şi realizarea 

unor cercetări de început în domeniu (inclusiv prezentarea unei aplicaţii, 

probleme de concurs preuniverstar etc). 

  

 Art.11. Obiectivul principal al practicii de cercetare la anul II este 

realizarea lucrării de disertaţie a studenţilor masteranzi. 

 

 Art.12. Practica de cercetare a anului II master se desfăşoară în 

laboratoarele facultăţii şi este condusă de un cadru didactic care poate 

îndruma lucrări de disertaţie. Cadrul didactic îndrumător va întocmi un plan al 

lucrării, care va trebui sa includă: încadrarea temei propuse în contextul 
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general, importanţa temei, fundamentarea teoretică, aplicaţia, bibliografia 

utilizată efectiv de autorul lucrării. 

 

Art.13. Practica de cercetare se notează de către cadrul didactic 
îndrumător cu calificativul admis/respins. 

 
 Art.14.  Comisia examenului de susţinere a disertaţiei apreciază 
susţinerea disertaţiei prin acordarea unei note (între 1 şi 10) ţinând 
seama de: 
1. dificultatea si importanta temei  

2. modul de prezentare 

3. elementele de originalitate 

4. nivelul de cunoştinte teoretice şi practice ale absolventului  

5. originalitatea aplicaţiei  

 

  

  

Capitolul III:  

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

 Art.15. Rezultatele obţinute de absolvenţi la examenul de disertaţie se 

afişează în ziua susţinerii examenului. 
 

 Art.16. Studenţii masteranzi care nu au obţinut calificativul admis la 

practica de cercetare din anul II nu se pot prezenta la examenul de disertaţie 

decât după refacerea stagiului de practică nepromovat. Refacerea practicii se 

va face în primul semestru al anului universitar următor.   

 Art.17.  Studenţii masteranzi care nu au obţinut calificativul admis la 

practica de cercetare din anul I vor reface practica pe parcursul anului II de 

studii. 
 

  


