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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi întreaga activitate didactică se desfăşoară în
baza prevederilor Constituţiei României, a Legii educaţiei naţionale, a Legii nr. 288/2004

privind

organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, a principiilor Cartei universitare
aprobate de Senat, precum şi a altor acte normative care vizează învăţământul superior.
Art. 2. Studiile universitare de masterat sunt delimitate de studiile universitare de licenţă şi studiile
universitare de doctorat prin proceduri distincte de admitere şi absolvire.
Art. 3.

Programele de studii universitare de masterat reprezintă al II – lea ciclu de studii

universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul naţional al calificărilor.
Programele de studii universitare de masterat pot fi:
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale;
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare
ştiinţifică. Învăţarea realizată în cadrul masteratului de cercetare poate fi echivalată cu
primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Masterul
de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi poate fi organizat în
cadrul şcolilor doctorale;
c) master didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Art. 4. Studiile universitare de masterat asigură:
(a) aprofundarea cunoştinţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat;
(b) obţinerea de competenţe complementare în alte domenii;
(c) dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile studiilor universitare de masterat
urmate.
Art. 5. Cunoştinţele generale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, competenţele de
specialitate, abilităţile cognitive prevăzute de lege se stabilesc prin:
(a) reglementări proprii fiecărui domeniu;
(b) regulamentul de studii universitare de masterat;
(c) programe analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ.
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Toate aceste reglementări sunt elaborate de fiecare instituţie de învăţământ superior care are dreptul
legal de a organiza studii universitare de masterat şi trebuie să fie în concordanţă cu standardele elaborate în
acest scop de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

CAPITOLUL II: Organizarea instituţională a studiilor universitare de masterat

Art. 6. Studiile universitare de masterat se pot organiza numai de către instituţiile de învăţământ
superior acreditate, în cadrul facultăţilor sau departamentelor stabilite prin hotărâre de guvern, care
oferă studii universitare pentru mai multe cicluri de învăţământ sau numai pentru ciclul al II - lea.
Art. 7. Domeniile în care o instituţie de învăţământ poate organiza studii universitare de
masterat sunt domeniile studiilor universitare de licenţă, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului

şi Sportului la propunerea Agenţiei Române pentru

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Instituţiile de învăţământ superior pot organiza
studii universitare de masterat în domenii interdisciplinare în condiţiile stabilite de lege.
Art. 8. Instituţia de învăţământ superior care a primit dreptul de organizare a studiilor
universitare de masterat se numeşte Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Masterat
(IOSUM).
Art. 9. Conducerea IOSUM la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este alcătuită din rector
şi prorectori.
Art. 10. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot
fi realizate în cooperare prin asocierea IOSUM cu alte IOSUM din ţară sau din străinătate. Asocierea
se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(a) Fiecare IOSUM care se asociază trebuie să aibă dreptul legal de a organiza studii
universitare de masterat;
(b) Fiecare IOSUM care se asociază în vederea cooperării trebuie să aplice sistemul de
credite transferabile.
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CAPITOLUL III: Organizarea activităţii didactice

Art. 11. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pot fi organizate,
în condiţiile legii, la următoarele forme: învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Art. 12. Studiile universitare de masterat au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr
minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120.
Art. 13. Durata totală cumulată a ciclului de studii universitare de licenţă şi de masterat
corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile.
Art. 14. Durata studiilor universitare de masterat, exprimată în credite transferabile, organizate la
forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, este aceeaşi cu durata studiilor universitare de masterat organizate
la forma de învăţământ de zi.
Art. 15. Studiile universitare de masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se desfăşoară în
conformitate cu oferta educaţională, astfel:
(a) în limba română;
(b) într-o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 16. Cadrele didactice implicate într-un program de masterat trebuie să aibă titlul ştiinţific de
doctor, iar titularii de curs trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul didactic de lector
(şef de lucrări).
Art. 17. Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară pe baza planului de
învăţământ aprobat de Senatul universitar şi avizat în conformitate cu prevederile legale.
Art. 18. Planul de învăţământ cuprinde:
(a) discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului de studii universitare de masterat;
(b) modulul de pregătire complementară pentru o inserţie rapidă a absolventului de studii
universitare de masterat pe piaţa muncii.
Art. 19. Programul de pregătire a masterandului trebuie să conţină şi o componentă de pregătire
ştiinţifică sau de creaţie vocaţională, în concordanţă cu specificul domeniului de studii. Această componentă
ADRESA Bld. Carol I, nr. 11
LOCALIZAREA BIROULUI/DEPARTAMENTULUI: Corp A, et. 2
TELEFON, 0232-201119 FAX, 232-201201 EMAIL, silion@uaic.ro

se realizează în echipe de cercetare ştiinţifică sau de creaţie vocaţională din care pot face parte, pe lângă
masteranzi, şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.
Art. 20. Programul de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională se poate desfăşura în cadrul
IOSUM propriu sau în cadrul celorlalte IOSUM partenere în programul de masterat, în conformitate cu
acordul încheiat între acestea.
Art. 21. Rezultatele cercetării ştiinţifice proprii pot fi valorificate de masterand prin articole
publicate în reviste de specialitate sau în realizarea disertaţiei.
Art. 22. Pe parcursul studiilor universitare de masterat, un masterand îşi poate schimba forma de
învăţământ în conformitate cu regulamentul IOSUM, cu clauzele contractului de studii universitare de
masterat sau cu alte reglementări ale ministerului sau ale universităţii.
Art. 23. Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creaţie
vocaţională o singură dată în timpul studiilor universitare de masterat, dar nu mai târziu de începutul
ultimului semestru din programul de studii.
Art. 24. Schimbarea temei de cercetare sau creaţie vocaţională se aprobă, în cadrul aceluiaşi
domeniu de studii în care a fost înmatriculat masterandul, fără modificarea duratei ciclului de studii
universitare de masterat. În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare
se face cu acordul ambelor IOSUM.
Art. 25. Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza în
regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului alocă anual pentru studii universitare de masterat în forma cu frecvenţă un număr de locuri
finanţate de la buget. Senatul Universităţii repartizează fiecărei facultăţi numărul de locuri finanţate de la
buget. Fiecare program de masterat care funcţionează în facultate la învăţământul cu frecvenţă va beneficia
de locuri finanţate de la buget, în conformitate cu hotărârile consiliului facultăţii şi avizul Senatului.
Art. 26. Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se organizează
numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat în regim cu taxă şi
cuantumul acesteia se stabilesc de către Senatul Universităţii, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea
cerinţelor de asigurare a calităţii.
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Art. 27. Planurile de învăţământ sunt identice pentru aceeaşi specializare la toate cele două forme de
învăţământ (zi, FR) şi pot fi modificate numai începând cu anul I de studii.
Art. 28. Planurile de învăţământ cuprind:
(a) discipline obligatorii;
(b) discipline opţionale;
(c) discipline facultative.
Art. 29. Planificarea activităţii didactice pentru studiile universitare de masterat la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” se face de luni până duminică, între orele 8.00 şi 20.00.

CAPITOLUL IV: Admiterea, înmatricularea, înscrierea semestrială, retragerea de la studii,
exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor, transferul studenţilor

Art. 30. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Art. 31. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de
învăţământ în care acestea se organizează, se face prin concurs organizat anual, înainte de începerea
anului universitar.
Art. 32. Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face, în Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în limita cifrei de şcolarizare aprobată de Senat şi prin hotărâre de
guvern, în condiţiile stabilite de lege.
Art. 33. Admiterea la studii universitare de masterat (zi, FR) se desfăşoară pe baza
metodologiei elaborate conform legii şi aprobate de către Senatul Universităţii.
Art. 34. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu
se poate face, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, indiferent de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei
bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp de către fiecare facultate.
ADRESA Bld. Carol I, nr. 11
LOCALIZAREA BIROULUI/DEPARTAMENTULUI: Corp A, et. 2
TELEFON, 0232-201119 FAX, 232-201201 EMAIL, silion@uaic.ro

Art. 35. Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de
probe scrise sau/şi orale, specifice domeniului de studiu. Facultăţile vor putea condiţiona admiterea la
studii universitare de masterat de acumularea unor credite în domeniul respectiv. Natura probelor,
criteriile de departajare, calendarul admiterii se stabilesc de către Consiliul Facultăţii şi se aprobă de
către Senatul Universităţii. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de
circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor
lingvistice pentru limba de studiu.
Art. 36. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se
înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ.
Art. 37. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi la studii universitare de masterat se face prin
decizia Rectorului Universităţii.
Art. 38. Un candidat poate fi înmatriculat în anul al II - lea dacă a promovat anul anterior,
aplicându-se sistemul de credite transferabile.
Art. 39. Un student înmatriculat la studii universitare de masterat în Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar, după un
calendar stabilit de fiecare facultate. Cererea de înscriere, care este anexă la contractul de studii, conţine
disciplinele pe care studentul le va urma în semestrul respectiv şi trebuie să respecte următoarele cerinţe:
(a) un student poate fi înscris în anul al II-lea numai dacă a cumulat minimum 30 de credite
din promovarea disciplinelor din anul I;
(b) taxa semestrială se calculează în funcţie de numărul şi tipul disciplinelor la care studentul
s-a înscris în semestrul curent, la care se adaugă eventualele sume aferente disciplinelor
nepromovate din anul anterior pe care le poate urma în semestrul curent; la disciplinele
fără evaluare integrală pe parcurs, se ţine cont de cele două examinări gratuite;
(c) înscrierea la discipline poate fi condiţionată (prin fişa disciplinei) de promovarea unor alte
discipline din curricula programului de masterat;
(d) înscrierea în semestrul al doilea se face numai în acelaşi an de studiu ;
(e) Un student care, după ultimul an de studiu, are maxim 3 restanţe

la disciplinele

obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii pe care îl
urmează, trebuie să refacă, cu statut de cursant (nu mai poate beneficia de finanţare de la
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buget, cazare, reducere pe mijloacele de transport etc.), toate aceste discipline în regim cu
taxă, în anul universitar următor. Neîndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit
constituie motiv de exmatriculare.
Art. 40. Taxele de studiu se stabilesc de către Consiliile Facultăţilor, se aprobă de către Senat şi se
achită astfel:
(a) 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului;
(b) 50% din taxă până cel târziu cu 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii.
Biroul Consiliului Facultăţii poate analiza situaţii deosebite şi poate decide modificarea
acestor termene, cu justificarea deciziei.
Art. 41. Retragerea de la studii universitare de masterat se face la cerere. În acest caz, taxa achitată
se restituie astfel:
(a) dacă cererea de retragere a fost depusă înainte de începerea semestrului, taxa se restituie
integral;
(b) dacă cererea de retragere a fost depusă în primele 15 zile lucrătoare de la începerea
semestrului, studentului i se restituie 90% din taxă;
(c) dacă cererea de retragere a fost depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la începerea
semestrului, studentului i se va reţine 50% din taxă ;
(d) dacă cererea este depusă după 30 de zile de la începerea semestrului, taxa de şcolarizare
nu se mai restituie.
Studenţii de la forma de învăţământ FR se supun, în ceea ce priveşte restituirea taxei,
prevederilor contractului de studii. Studenţii din sem.1, anul I, respectă prevederile Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii referitoare la restituirea taxei de şcolarizare.
Art. 42. Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la
începutul anului universitar.
Art. 43. Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:
(a) studentul are mai mult de 3 discipline restante la încheierea ultimului an de studiu dintre
disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii
urmat;
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(b) studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;
(c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;
(d) studentul nu s-a înscris la cursuri la începutul semestrului;
(e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară ;
(f) studentul s-a retras dela studii.
Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Consiliului Facultăţii şi se
finalizează prin decizia Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie.
Art. 44. Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru,
într-o perioadă determinată, stabilită de Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie al
Universităţii.
Art. 45. Reînmatricularea studenţilor se realizează astfel:
(a) un student exmatriculat poate fi înscris în anul al II-lea numai dacă a cumulat minimum
30 de credite din promovarea disciplinelor anului I;
(b) la reînmatriculare, studentul va achita taxa de reînmatriculare, plus taxa de studii
semestrială calculată conform art 39 b;
(c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe
de la punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare;
(d) studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării
datorate încălcării prevederilor codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în
cazul unei noi înmatriculări.
Art. 46. Întreruperea studiilor se poate realiza la cererea motivată a studentului, până cel
târziu la începerea sesiunii, aceasta fiind aprobată de către conducerea facultăţii pentru cel mult două
semestre (cumulat).
Art. 47. Întreruperea studiilor presupune asumarea de către student a tuturor consecinţelor
care rezultă din aplicarea regulamentelor universitare privind statutul de student bugetat sau cu taxă.
Art. 48. Studenţii care au întrerupt studiile universitare de masterat au obligaţia, la reluarea
acestora, să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ. Termenul
de îndeplinire a acestor cerinţe este de cel mult 3 semestre de la expirarea întreruperii (dacă
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programul de masterat mai este în desfăşurare), aplicându-se exigenţele Sistemului European de
Credite Transferabile.
Art. 49. Transferul studenţilor la studii universitare de masterat se poate efectua între
diferitele forme de învăţământ ale aceluiaşi program de masterat (zi, FR) şi între programele de
masterat identice din instituţii diferite.
Art. 50. Toate activităţile de ordin tehnic şi administrativ privind admiterea, înmatricularea,
exmatricularea şi întreruperea studiilor, aprobate de conducerea facultăţii sau a universităţii, se
desfăşoară la nivelul secretariatului facultăţii, care poartă întreaga răspundere pentru promptitudinea,
corectitudinea înscrierii datelor şi informarea studenţilor privind situaţia lor şcolară.
Art. 51. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, orice absolvent cu diplomă de licenţă,
neînmatriculat ca masterand, poate urma, în regim cu taxă, un curs, obţinând un certificat prin
îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest
regim mai mult de 50% din cursurile unui program de master. Cererea pentru acumularea de credite
în acest regim trebuie depusă la începutul fiecărui semestru universitar la secretariatele facultăţilor.
Studenţii masteranzi înmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pot urma, în regim
cu taxă,

discipline de la alte specializări/programe de studii decât programul la care sunt

înmatriculaţi. Disciplinele promovate se vor regăsi în suplimentul la diplomă ca discipline
facultative.

CAPITOLUL V: Înmatricularea studenţilor veniţi prin acorduri internaţionale

Art. 52. Studenţii veniţi prin programul LLP Erasmus sau

în baza altor acorduri de

colaborare cu universităţi din străinătate se înmatriculează temporar pe perioada în care desfăşoară
activitatea didactică, pe baza contractului de studiu semnat între părţi.
Art. 53. Biroul Programe Comunitare (BPC) trimite Biroului Executiv al Consiliului de
Administraţie lista studenţilor propuşi de universităţile partenere. Pe baza aprobării de către Biroul
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Executiv al Consiliului de Administraţie, lista devine decizie de înmatriculare şi se trimite la
facultăţi. Cazurile de respingere se comunică de către BPC universităţilor partenere.
Art. 54. Includerea în lista trimisă Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie este
condiţionată de existenţa la dosarul fiecărui student a următoarelor acte: Learning Agreement
(semnat de coordonatorii ECTS), Student Application Form, certificatul din partea universităţii de
origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilităţii LLP Erasmus.
Art. 55. Fiecare facultate solicită studenţilor înmatriculaţi temporar:
(a) copie după paşaport;
(b) două fotografii tip buletin;
(c) copie după Learning Agreement (semnată de coordonatorii ECTS de la ambele
universităţi);
(d) foaia matricolă actualizată.
Aceste acte sunt păstrate la facultate în dosarul personal al studentului. În cazul neprezentării foii
matricole până la sfârşitul mobilităţii, studentul LLP Erasmus îşi pierde toate drepturile rezultate din
statutul de student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi şi despăgubeşte instituţia de cheltuielile
angajate anterior pentru calitatea nevalidată.
Art. 56. Studenţii înmatriculaţi temporar sunt înscrişi în registrul de înmatriculări temporare
al facultăţii (după un formular aprobat de Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie).
Art. 57. Facultatea eliberează studenţilor înmatriculaţi temporar

carnete de student,

legitimaţii de transport şi carnete CFR, conform legii.
Art. 58. Studenţii LLP Erasmus sunt înmatriculaţi temporar numai la facultatea la care au
venit în baza acordului instituţional LLP Erasmus sau a altor acorduri la care Universitatea este parte.
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CAPITOLUL VI: Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studiu

Art. 59. Fiecare disciplină didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unui program de studii
universitare de masterat se încheie cu o evaluare finală.
Art. 60. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează:
a. la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al programului de studii masterale pe
care studentul îl urmează;
b. la disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale programelor de
studiu, discipline pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris;
Art. 61. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, disciplinele prealabile,
acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc. sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate
în colectivele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul
semestrului în care se studiază disciplina. Ele se păstrează pe întreaga durată a semestrului.
Art. 62. Fiecare cadru didactic este obligat ca în fişa disciplinei (programa analitică) să treacă
explicit modalităţile în care evaluarea se va realiza, exigenţele pe care trebuie să le îndeplinească
studenţii pentru a se putea prezenta la activitatea de evaluare. Fişa disciplinei trebuie adusă la
cunoştinţa studentului la începutul semestrului în care se studiază disciplina. Conducerile facultăţilor
au obligaţia de a depune fişele disciplinelor la Biroul Programe Didactice al Rectoratului la începutul
fiecărui semestru universitar.
Art. 63. Evaluarea se susţine în faţa unei comisii formate din cadrul didactic care a predat
disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau, în cazuri
speciale, un alt cadru didactic desemnat de şeful de departament.
Art. 64. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10, exprimate în numere
întregi, nota minimă de promovare fiind 5. În urma examinării unei serii de studenţi, notele celor
promovaţi vor reflecta o distribuţie asemănătoare clopotului lui Gauss. Referinţa (fără rigiditate în
privinţa procentajelor) este sistemul de notare ECTS, cu 5 note de promovare (A - E), în care nota
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maximă A se acordă primilor 10 % dintre promovaţi, nota B - următorilor 25 %, nota C - următorilor
30 %, nota D - următorilor 25 %, nota E - ultimilor 10 %.
La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se recomandă ca notele să fie redistribuite pe
calificative astfel:
A = 9, 10
B=8
C=7
D=6
E=5
Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor. La disciplinele facultative,
trecerea notelor în catalog se face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline
nu se iau în considerare la calculul mediei anuale. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii cel
mai târziu în ziua următoare terminării evaluării finale. În cazul probelor scrise, depunerea
cataloagelor se face nu mai târziu de trei zile de la data susţinerii evaluării finale.
Art. 65. Orice student beneficiază, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, de
posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit, la două evaluări finale. Evaluările finale se
concretizează în două situaţii:
a) media evaluărilor pe parcursul unui semestru;
b) nota obţinută în sesiunea de evaluare/reevaluare.
Art. 66. Studentul care nu a promovat disciplina în urma celor două evaluări finale gratuite
poate susţine, în baza unei cereri scrise, reevaluarea cu taxă. Reevaluarea se poate face numai în
sesiunile speciale aprobate prin structura anului universitar, cu refacerea activităţii didactice:
laboratoare, activităţi de practică etc. (dacă este cazul). Taxa reevaluării la o disciplină se stabileşte
astfel: taxa pe semestru /numărul de discipline pe semestru.
Art. 67. Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de o singură mărire de
notă; aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu
poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul
se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi se concretizează în nota
dată de comisia de examinare. Reevaluarea pentru mărirea notei este gratuită.
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Art. 68. Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere
decanului facultăţii, prin care să solicite recorectarea lucrării de către o nouă comisie. Decanul
facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi
titularul disciplinei. La probele orale nu se admit contestaţii.
Art. 69. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la o disciplină
cuprinsă în planul de învăţământ a acumulat, în mod necesar, şi creditele alocate disciplinei
respective. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei
cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea
punctelor la disciplinele promovate.
Art. 70. Un an de studiu este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5 la
toate disciplinele obligatorii sau opţionale la care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite
prevăzute în planul de învăţământ.
Art. 71. Numărul de credite pe un semestru la studii universitare de masterat la Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza” este de 30. O disciplină din planurile de învăţământ ale studiilor universitare
de masterat poate să aibă cel puţin 6 credite şi nu mai mult de 10 credite, cu excepţia programelor de
masterat organizate în cooperare cu universităţi din străinătate unde o disciplină poate avea un număr
minim de 5 credite. Pregătirea şi susţinerea disertaţiei este creditată separat cu un număr de 5
credite, în afara celor 30 de credite alocate ultimului semestru.
Art. 72. La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile
finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de
fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.
Art. 73. Studenţii LLP Erasmus, precum şi cei veniţi prin alte acorduri internaţionale sunt
evaluaţi în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi studenţi ai Universităţii. Rezultatele examenelor sunt trecute
în cataloage speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat), cataloage care se păstrează
la dosarul personal al studentului.
Art. 74. Pe baza cataloagelor menţionate la articolul precedent, facultatea trimite o adresă la
Rectorat (Biroul Programe Comunitare), semnată de secretarul şef şi de decan în care se specifică:
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(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examenele;
(b) notele obţinute în urma evaluării;
(c) notele ECTS;
(d) numărul de credite alocat disciplinelor în planul de învăţământ (model aprobat).
Art. 75. Studenţii LLP Erasmus, ca şi beneficiarii altor acorduri internaţionale, care vin la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" au obligaţia de a depune la secretariatul fiecărei facultăţi unde
sunt înmatriculaţi temporar o cerere

pentru acumulare de credite, cu menţionarea denumirii

disciplinelor pe care le vor urma, cerere care trebuie aprobată de către decan.
Art. 76. La facultăţile unde aceşti studenţi nu sunt înmatriculaţi, dar susţin examene,
rezultatele fiecărui examen sunt trecute de către cadrul didactic în cataloage speciale pentru fiecare
disciplină în parte (formular aprobat). Facultăţile la care aceşti studenţi nu sunt înmatriculaţi, dar
susţin examene, trimit o adresă la Rectorat, semnată de secretarul - şef şi de decan, în care se
specifică:
(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examene;
(b) notele obţinute în urma evaluării;
(c) notele ECTS;
(d) numărul de credite alocat disciplinelor respective în planul de învăţământ (model
aprobat).

CAPITOLUL VII: Finalizarea studiilor

Art. 77. Studiile universitare de masterat se încheie cu susţinerea publică a unei disertaţii.
Tema pentru lucrarea de disertaţie se alege la sfârşitul anului I de studii.
Art. 78. Tema se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul. Ea
este funcţie de:
(a) programul de pregătire universitară de masterat;
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(b) domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie;
(c) programele şi politica instituţională a universităţii.
Tema disertaţiei se aprobă de către conducerea facultăţii.
Art. 79. Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului
respectiv de studii universitare de masterat.
Art. 80. Disertaţia trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:
(a) să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate;
(b) să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei;
(c) să propună modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Art. 81. Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează de fiecare facultate
conform structurii anului universitar aprobat de către Senatul Universităţii.
Art. 82. Comisia de disertaţie la nivelul Universităţii este aprobată de către Senat. Ea are ca
preşedinte un reprezentant al conducerii universităţii, desemnat şi aprobat de Senatul Universitar.
Comisiile de disertaţie la nivelul fiecărei facultăţi sunt propuse de Consiliul Facultăţii şi aprobate de
Senatul Universităţii.
Art. 83. Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se fac, de obicei, în limba în care s-a organizat
masteratul. Ele se pot face şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform aprobării consiliului
facultăţii. În acest caz, lucrarea va fi însoţită şi de un rezumat redactat în limba română.
Art. 84. În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în asociere cu alte
universităţi din ţară sau străinătate, disertaţia se depune la universitatea care a făcut înmatricularea
iniţială a masterandului, împreună cu un referat favorabil al universităţii coorganizatoare a
programului de studii.
Art. 85. Conducerile facultăţilor vor asigura accesul la disertaţiile susţinute public prin
consultarea acestora în bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor interuniversitare.
Art. 86. Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa unei comisii de disertaţie, în limba
română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (dacă lucrarea a fost redactată în limba
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respectivă). Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului la realizarea ei şi
elementele de originalitate în dezvoltarea temei.
Art. 87. Rezultatul evaluării disertaţiei se exprimă în note de la 1 la 10 ca medie aritmetică a
notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii
care au obţinut cel puţin media 6.
Art. 88. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune,
după ce a operat modificările recomandate de comisie. Dacă nici la această prezentare nu obţine
media de promovare, el va primi un certificat de absolvire a studiilor universitare de masterat şi foaia
matricolă.
Art. 89. Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii
universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte
diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă întocmit conform
reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL VII: Drepturile masterandului

Art. 90. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii
universitare de masterat poate urma, o singură dată, un singur program de masterat pe locuri finanţate
de la bugetul de stat.
Art. 91. Persoana care a fost admisă la studii universitare de masterat are calitatea de student
şi poartă denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului al II-lea de studii universitare.
Art. 92. Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având calitatea de student,
beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii.
Art. 93. Bursa de masterat se acordă semestrial, într-un cuantum stabilit conform criteriilor
stipulate în Regulamentul de burse, pe baza veniturilor provenite din sume alocate de la bugetul de
stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.
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CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 94. Dispoziţiile prezentului regulament privind studiile universitare de masterat la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se aplică, începând cu anul universitar 2011-2012,
tuturor anilor de studii şi vor fi completate cu reglementările ulterioare ale ministerului, precum şi cu
hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Art. 95. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din data de 28.07.2011 , fiind revizuit și completat în Şedinţa Senatului Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi din 9.02.2012.
RECTOR,
Prof. dr. Vasile IŞAN
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