MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA
RECTORAT

de organizare a DISERTAŢIEI
sesiunea 2018
Prezenta metodologie s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat și ale Ordinului Ministrului
Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologieicadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și
completările ulterioare (OMEN 5643/12.12.2017).

I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Programul de studii universitare de master se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.
2. Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul şi se
corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de expertiză al
conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica instituţională ale Universităţii Emanuel din
Oradea. Tema disertației se aprobă de conducerea facultății în care se desfășoară studiile universitare
de masterat.
3. Conducătorul de disertaţie poate fi unul dintre cadrele didactice implicate în programul de studii
universitare de masterat. Conducătorul științific al lucrării de disertație este responsabil împreună cu
masterandul în legătură cu autenticitatea lucrării.
4. Elaborarea lucrării de disertație va respecta prevederile Ghidului pentru tehnoredactarea lucrărilor
academice, ghid ce poate fi consultat la Biblioteca Universității Emanuel din Oradea sau la adresa
http://www.emanuel.ro/cercetare-ueo/ghid-pentru-lucrarile-stiintifice/
II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII DISERTAŢIEI
5. Înscrierea masteranzilor în vederea susţinerii disertaţiei se va face în perioada 25 - 29 iunie 2018 la
Secretariatele facultăţilor.
6. La examenul de disertație se pot înscrie numai absolvenții care au promovat integral anii de studii.
Înscrierea unui masterand pentru susținerea disertației se poate face în anul absolvirii programului
de studii universitare de master sau în anul imediat următor. Prin neprezentarea masterandului în
termenul stabilit pentru susținerea disertației, acesta pierde dreptul de a susține disertația.
7. Înscrierea se face pe bază de cerere-tip completată de către fiecare masterand, cerere la care se
ataşează disertaţia elaborată de masterand, precum și referatul conducătorului ştiinţific. Referatul va
cuprinde aprecieri asupra conţinutului diseraţiei şi propunerea de notare a acesteia.

Disertația se va depune la Secretariatul facultății pe suport de hârtie, în varianta legată (cu
coperți tari – coperta și prima pagină vor respecta modelul din Anexa 1), și pe suport electronic – CD,
DVD.
8. La înscriere fiecare masterand va mai prezenta:
▪ Dosar plic (având scris cu majuscule numele conform certificatului de naştere),
▪ Certificat de naştere, în copie,
▪ Certificat de căsătorie, în copie, pentru cei a căror nume s-a modificat la căsătorie,
▪ Cartea de identitate, în copie,
▪ Diploma de licenţă, în copie,
▪ Suplimentul la diplomă (foaia matricolă), în copie,
▪ Declarația de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor (Anexa 2),
▪ Dovada de plată a taxei de susţinere a disertaţie: 250 RON. (Taxa se poate plăti la biroul
Contabilitate al Universităţii Emanuel din Oradea sau prin transfer bancar în contul
RO93BACX0000003006861000 deschis la UniCredit Bank S.A., Oradea.)
III.

SUSŢINEREA DISERTAŢIEI

9. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, limbajul tehnic,
aparatul conceptual şi metodologia ştiinţifică specifice temei. Disertația trebuie să conțină elemente
de originalitate în dezvoltarea sau soluționarea temei, precum și modalități de validare științifică a
acestora. Prin conținutul său tematic, obiective, metodologie și conținut aplicativ lucrarea de
disertație trebuie să reprezinte un progres semnificativ în raport cu cerințele normale existente față de
o lucrare de licență.
10. Comisiile examenului de disertaţie se stabilesc pe programe de studii/specializări și sunt numite
prin decizie a rectorului Universităţii Emanuel din Oradea, la propunerea consiliilor facultăţilor/
departamentelor şi cu aprobarea Senatului universităţii. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte,
membri şi secretar. Preşedintele comisiei examenului de disertație trebuie să aibă gradul didactic de
profesor universitar sau conferenţiar universitar. Membrii comisiei trebuie să aibă titlul ştiinţific de
doctor şi gradul didactic de lector universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
11. Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei examenului de disertaţie. Prezentarea
disertaţiei se axează pe contribuţiile masterandului în realizarea ei.
12. Rezultatele evaluării disertaţiei de către membrii comisiei de examen se exprimă prin note numere întregi - de la 10 (zece) la 1 (unu). Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor
examenului de disertaţie nu este publică. Media examenului de disertație, ca medie aritmetică a
notelor comisiei de examen, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor
acordate de către membrii comisiei de examen.
13. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii care au obţinut cel puţin media 6,00 (șase). În
cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune de susţinere a
disertaţiei, cu schimbarea temei disertaţiei. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu
obţine medie de promovare, acesta va primi, la cerere, un certificat de absolvire a programului de
studii universitare de master şi foaia matricolă.
14. Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de
master şi a obţinut cel puţin media 6,00 (șase) la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma de
master însoţită de suplimentul la diplomă, întocmite conform reglementărilor în vigoare. Până la
eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de disertație primesc, la cerere,
adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi
diploma şi trebuie să conţină: funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din
instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea,

perioada de studii, media de finalizare a studiilor, statutul de acreditare, forma de învăţământ, limba
de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a
Guvernului, ordin al ministrului, după caz). În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi
adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
15. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un
certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase
sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
16. În fiecare an universitar, examenul de disertație se organizează în două sesiuni:
- de vară: iulie, conform planului de învăţământ şi structurii anului universitar;
- de iarnă: ianuarie-februarie, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima
sesiune sau nu s-au prezentat.
17. Datele susţinerii disertaţiei în sesiunea de vară 2018:
- Master în Teologie pastorală și misiologie: 3 iulie 2018, orele 9:00.
- Master în Artă muzicală: 3 iulie 2018, orele 12:00.
- Master în Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială: 3 iulie 2018, orele 9:00.
- Master în Management antreprenorial: 5 iulie 2018, orele 10:00.

Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Universității Emanuel din Oradea
în ședința din data de 14 martie 2018.

ANEXA 1
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE1

DISERTAȚIE

Coordonator:
Titlul2 numele și prenumele
Absolvent:
Numele și prenumele

Oradea, 2018
1
2

Facultatea de Management
Prof. univ. dr, conf. univ. dr., lector univ. dr.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA
FACULTATEA DE TEOLOGIE3
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Specializarea: Teologie pastorală și misiologie4
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvență
Promoţia 20185

TITLUL DISERTAȚIEI6

Coordonator:
Titlul7 numele și prenumele
Absolvent:
Numele și prenumele

ORADEA, 2018

3

Facultatea de Management
Management antreprenorial, sau Programe și proiecte comunitare în asistență socială, sau Artă muzicală
5 sau 2017
6 Ex. Influența culturii de limbă greacă în opera târzie a lui Augustin
7 Prof. univ. dr, conf. univ. dr., lector univ. dr.
4

ANEXA 2

UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA
FACULTATEA DE …………..

DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE
A LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR
Titlul lucrării ……………………….

Subsemnatul(a) ………………………………………..,
absolvent(ă) al(a) Universităţii Emanuel din Oradea, Facultatea de …….,
programul de studii universitare de master în specializarea …………….,
declar pe proprie răspundere că lucrarea de față este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele
și pe baza informațiilor obținute din surse care au fost citate și indicate, conform normelor academice,
în note și în bibliografie. Lucrarea nu conţine porţiuni plagiate, iar sursele bibliografice au fost
folosite cu respectarea legislaţiei române şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.
Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată, sub această formă, în alte contexte de examen sau de
concurs.

Oradea, _______________

Semnătura,

