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Organzarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Prezentul regulament precizează modul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare
de masterat în Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava în conformitate cu: Legea 288/2004,
modificată şi actualizată (Legea nr.346/2005, L. nr.49/2013) Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005,
Hotărîrea de guvern 404/29.04.2006, Regulamentele universităţii şi Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor referitoare la utilizarea sistemului ECTS.

1. Dispoziţii generale
1.1.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (USV), în calitate de I.O.S.U.M., organizează
studii universitare de masterat în conformitate cu Hotărârile de Guvern specifice.

1.2.

Programele studiilor universitare de masterat pot fi profesionale, de cercetare ştiinţifică şi
didactice.

1.3.

În funcţie de specificul lor, programele studiilor universitare de masterat asigură studenţilor
formarea competenţelor profesionale, a competenţelor de cercetare ştiinţifică sau a
competenţelor didactice.

2. Cadrul organizatoric
2.1.

Programele studiilor universitare de masterat se iniţiază de către facultăţi, în conformitate cu
Regulamentul şi procedurile privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea
periodicǎ a programelor de studii (R40 al USV).

2.2.

Programele de studii universitare de masterat se organizează în domeniile în care există
programe de studii acreditate la nivel de licenţă.

2.3.

Organizarea programelor universitare de masterat se poate realiza:
-

la nivelul facultăţii;

-

prin cooperarea dintre două sau mai multe facultăţi din USV. Facultatea care susţine
cele mai multe activităţi didactice este facultate coordonatoare. Masteranzii sunt
înmatriculaţi la facultatea coordonatoare a programului de masterat;

-

prin cooperarea USV cu alte instituţii organizatoare de studii de masterat din ţară sau
din străinătate, pe baza unor acorduri bilaterale aprobate de senate, prin care se stabilesc
condiţiile de organizare a programelor, modalităţile de asigurare a mobilităţilor pentru
studenţi şi cadre didactice, modalităţile de finanţare. În acest caz, dosarul de
autoevaluare va cuprinde şi 1. copia acordului bilateral de organizare a programului de
master cu specificarea explicită a diplomei oferite la final absolvenţilor; 2. descrierea
schemei de derulare a activităţilor în parteneriat, cu specificarea surselor de finanţare
pentru acestea.
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Fiecare program de studiu de masterat va avea un coordonator cu grad didactic de profesor
sau conferenţiar desemnat de către Consiliul Facultăţii, la propunerea departamentului
coordonator.

2.5.

Programele de studii universitare de masterat în USV se organizează pe durata a 4 semestre,
însumând 120 credite ECTS, astfel încât durata totală cumulată a studiilor de licenţă şi
masterat să corespundă obţinerii a cel puţin 300 credite ECTS.

2.6.

Studiile universitare de masterat se organizează în USV în limba română sau într-o limbă de
circulaţie internaţională, la forma învăţământ cu frecvenţă (IF).

2.7.

Studiile universitare de masterat se organizează pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi /

sau în regim cu taxă. Numărul de studenţi înscrişi într-un program de studii trebuie să asigure
finanţarea activităţilor specifice din programul respectiv, de regulă fiind de cel puţin 20.

3. Conţinutul programele studiilor universitare de masterat
3.1.

Fiecare program de studiu universitar de masterat din USV se individualizează prin
obiective, misiune, plan de învătămînt şi fişe ale disciplinelor, concretizate în competenţele
pe care le asigură absolvenţilor, competenţe definite în concordanţă cu cerinţele viitorilor
angajatori şi cu cerinţele de pe piaţa muncii.

3.2.

(1) Planul de învăţămînt trebuie să respecte standardele specifice comisiilor de specialitate
ale ARACIS. (2) Numărul de ore alocate activităţilor didactice trebuie să fie la valoarea
minimă precizată de standardele specifice ale comisiilor de specialitate ale ARACIS. (3)
Planul de învăţământ trebuie să includă disciplina Etică şi integritate academică de
minimum 14 ore (minim 7 ore de curs si minim 7 ore de seminar). (4) În planul de
învăţămînt va fi prevăzut Modulul de pregătire psihopedagogică, cu caracter facultativ,
pentru absolvenţii care doresc să lucreze în învăţămînt.

4. Admiterea la studii universitare de masterat
4.1.

Examenul de admitere se organizează de către facultăţi în două sesiuni, respectînd criteriile
generale referitoare la admitere elaborate de Ministerul de resort şi hotărârile Senatului
USV.

4.2.

Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de masterat:
-

absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare şi studii universitare
de licenţă în conformitatea cu Legea nr. 288/2004 (cu modificările şi completările
ulterioare);
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absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată,
obţinută în conformitate cu Legea nr. 84/1995.

4.3.

Criteriile specifice de admitere pentru fiecare program de studii universitare de masterat vor
fi definite şi făcute publice de facultăţi cu cel puţin 6 luni înaintea organizării acesteia.

4.4.

Concursul de admitere la studiile de masterat organizate într-o limbă de circulaţie
internaţională trebuie să conţină o probă de verificare a competenţelor lingvistice.

4.5.

Studenţii declaraţi admişi iniţial la un program de studii de masterat care nu se poate derula
în anul universitar în curs datorită nerespectării condiţiilor de sustenabilitate financiară pot
opta pentru un alt program de masterat din acelaşi domeniu sau dintr-un domeniu apropiat,
aflat în derulare în facultate sau în universitate, cu păstrarea condiţiilor de finanţare cu care
au fost admişi, prin transferul locurilor de admitere în cadrul/la unitatea de învăţământ
organizatoare.

4.6.

Pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot concura numai persoane care nu au mai
participat la un alt program de masterat, pe locuri bugetate.

5. Finalizare studii
5.1.

Examenul de finalizare a studiilor se organizează respectând Hotărârea de Guvern emisă în
acest sens şi hotărârile Senatului USV.

6. Dispoziţii finale
6.1.

Aprobarea prezentului regulament şi a modificărilor ulterioare este de competenţa Senatului
universitar.

6.2.

Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul
USV.

6.3.

Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV numărul 87 din 28.06.2013
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