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REGUL AMENT
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master
în conformitate cu prevederile H.G. 404/2006
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
a fost aprobat de Senatul Universităţii “Lucian Blaga”din Sibiu.
I.

Structura programului de studii de masterat la Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu.

In Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu se organizează două structuri de
master:
a. Master care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă (MA) cu
durata de 3 semestre:
b. Master prin care se obţin competenţe complementare (MC) cu durata de 4
semestre.
Toate programele de studii de masterat vor avea un coordonator numit de
către facultate/departament/catedră, după caz.
II.

Planurile de învăţământ

1. Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în
cadrul domeniului de studii univesitare de masterat, cât şi module de
pregătire comple-mentară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului
de studii universitare de masterat pe piaţa muncii.
2. Numărul de ore alocat disciplinelor de învăţământ (cursuri, seminarii, lucrări
practice, activităţi de cercetare) este de 14 ore pe săptămână.
3. Numărul de puncte credit pentru masterul de tip MA este de 90 şi este
repartizat după cum urmează :
 Semestrul I – 30 puncte credit pentru disciplinele din planul de
învăţământ ;
 Semestrul II – 30 puncte credit din care :
 20 puncte credit alocate disciplinelor din planul de învăţământ ;
 10 puncte credit alocate activităţii de cercetare, activitate apreciată
prin
calificativele
admis/respins,
de
către
coordonatorul
programului de masterat ;
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 Semestrul III – 30 puncte credit din care :
 10 puncte credit alocate disciplinelor din planul de învăţământ ;
 10 puncte credit alocate activităţii de cercetare, activitate apreciată
prin calificativul admis/respins de către coordonatorul programului
de mas-terat ;
 10 puncte credit alocate lucrării de disertaţie (punctele credit se
alocă numai dacă lucrarea de disertaţie a fost apreciată cu notă de
trecere).
4. Numărul de puncte credit pentru masterul de tip MC este de 120 şi este
repartizat după cum urmează :
 Semestrul I şi II – câte 30 puncte credit/semestru alocate disciplinelor
din planul de învăţământ ;
 Semestrul III – 30 puncte credit din care :
 20 puncte credit alocate disciplinelor din planul de învăţământ;
 10 puncte credit alocate activităţilor
de cercetare, activitate
apreciată prin calificativele admis/respins, de către coordonatorul
programului de masterat ;
 Semestrul IV – 30 puncte credit din care :
 10 puncte credit alocate disciplinelor din planul de învăţământ ;
 10 puncte credit alocate activităţii de cercetare, activitate apreciată
prin calificativul admis/respins de către
coordonatorul
programului de masterat ;
 10 puncte credit alocate lucrării de disertaţie (punctele credit se
alocă numai dacă lucrarea de disertaţie a fost apreciată cu notă de
trecere).
Admiterea la examenul de disertaţie este condiţionată de parcurgerea tuturor
disciplinelor din planul de învăţământ şi de promvoarea acestora.
III.

Organizarea programelor de studii de master

1. Masterul se organizează în regim de finanţare de la buget sau în regim cu
taxă. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului alocă anual un număr de
locuri finanţate de la buget. Senatul ULBS alocă anual un număr de locuri cu
taxă şi stabileşte cuantumul anual al taxei de şcolarizare.
2. Pot urma cursuri de master absolvenţii cursurilor de învăţământ superior cu
diplo-mă de licenţă/absolvire.
3. Admiterea şi finalizarea studiilor se desfăşoară pe baza unei metodologii
aprobate de Senatul ULBS.
4. Masteratul se desfăşoară pe baza unui contract de studii încheiat între
masterand şi facultatea la care masterandul a fost admis.
5. Obţinerea punctelor de credit atribuite disciplinelor din contractul de studii
este condiţionată de promovarea acestora. Aprecierea cunoştinţelor la o
disciplină se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare este 5.
Modul în care se reflectă evaluarea pe parcurs şi examinarea finală în nota
acordată disciplinei este de competenţa titularului de disciplină.
6. Structura semestrelor este următoarea :
a. Pentru masteratul de tip MA :
 Semestrele I şi II - 14 săptămâni pentru activităţi didactice ;
- 4 săptămâni pentru examene.
 Semestrul III
- 14 săptămâni pentru activităţi didactice ;
- 2 săptămâni pentru sesiunea de examene ;
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- 1 săptămână sesiunea de restanţe (ale semestrului III) ;
- 1 săptămână pentru susţinerea lucrării de disertaţie.
b. Pentru masteratul de tip MC :
 Semestrele I, II şi III - 14 săptămâni pentru activităţi didactice ;
- 4 săptămâni pentru examene.
 Semestrul IV - 14 săptămâni pentru activităţi didactice ;
- 2 săptămâni pentru sesiunea de examene ;
- 2 săptămâni sesiunea de restanţe (pentru disciplinele
nepromovate din semestrele III şi IV) ;
- 1 săptămână pentru susţinerea lucrării de disertaţie.
7. Disciplinele nepromovate în semestrele I şi II de la ambele forme de master
se pot susţine în sesiunea de restanţă din toamnă (2 săptămâni).
8. Disciplinele din semestrele I şi II (pentru ambele forme de master)
nepromovate până la sfîrşitul anului universitar se refac în anul universitar
următor, cu plata taxei de repetare a disciplinei.
9. Promovarea în al doilea an de studii masterale este condiţionată de
acumularea a cel puţin 40 puncte credit. Disciplinele ce corespund celor 20 de
puncte credit neacumulate se refac în anul universitar următor.
10. Pentru motive întemeiate masterandul poate întrerupe studiile, pentru o
perioadă de cel mult un an de zile.
IV.

Prezentul regulament se aplică pentru seriile de masteranzi începând cu
anul universitar 2008-2009.

P R O R E C T O R,
Prof.univ .dr. Dan Maniu DUŞE

15 septembrie 2009
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