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REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat în Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

 

Dată emitere: mai 2008  

Dată revizuire 1:  

Dată revizuire 2: 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Prezentul regulament este întocmit în baza următoarelor legi şi acte normative: 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul MEdC nr. 3617/ 2005 privind aplicarea generalizată a sistemului european de 

credite transferabile; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

cu modificările şi completările adoptate prin Legea 87/2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de 

performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

 

 

Art. 2 Masteratul în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj - Napoca reprezintă ciclul 

II al studiilor universitare şi o etapă pregătitoare pentru studiile doctorale. Studiile 

universitare de masterat au ca finalitate aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-

un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi 

dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 

Art. 3 Studiile universitare de masterat se delimitează, faţă de celelalte cicluri de studii 

universitare, prin proceduri distincte de admitere, de promovare şi de finalizare a studiilor.  

 

Art. 4 Domeniile în care pot fi organizate studii universitare de masterat sunt domeniile 

studiilor universitare de licenţă, precum şi alte domenii stabilite prin ordin al Ministrului 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea 

Calităţii în Învăţământul Superior. 

 



 2 

Art. 5 Studiile universitare de masterat se pot organiza şi prin abordări interdisciplinare, la 

intersecţia a două sau mai multe domenii de licenţă. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-

Napoca promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de masterat. 

 

 

 

Capitolul II 

INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

 

 

Art. 6 Pentru a organiza studii universitare de masterat, facultăţile trebuie să obţină aprobarea 

ministerului de resort, prin ordin al ministrului, la propunerea Agenţiei Române pentru 

Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, pe baza evaluării periodice a capacităţii 

instituţionale de a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare, la nivel naţional sau 

internaţional.  

 

Art. 7 Evaluarea prevăzută la art. 6 se face la nivelul fiecărei facultăţi/departament care 

organizează studiile universitare de masterat, pentru fiecare specializare de studii universitare 

de masterat, de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, 

prin proceduri specifice, având la bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi 

ştiinţifice. 

 

Art. 8  

(1) Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca este Instituţie Organizatoare de Studii 

Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.)  în domeniile studiilor universitare de licenţă.  

(2) Universitatea de Artă şi Design, are obligaţia de a publica un raport anual privind ciclul de 

studii universitare de masterat. 

 

Art. 9 

(1) I.O.S.U.M. se poate asocia cu alte I.O.S.U.M. din ţară sau străinătate pentru a realiza 

studii universitare de masterat în cooperare.  

(2) Condiţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din ţară sau străinătate, să se poată 

asocia în vederea realizării, în cooperare, a unor studii universitare de masterat sunt:  

a) să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de masterat;  

b) să aplice sistemul de credite transferabile;  

c) să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii.  

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), masterandul îşi poate desfăşura activitatea, pe baza unui 

acord scris între instituţiile organizatoare implicate, alternativ în ambele I.O.S.U.M. 

Recunoaşterea stagiilor efectuate se face în conformitate cu regulamentele proprii ale 

I.O.S.U.M. care a înmatriculat masterandul.  

(4) Acordul prevăzut la alin. (3) cuprinde cerinţele organizării şi desfăşurării masteratului în 

fiecare dintre cele două I.O.S.U.M., în concordanţă cu rolul pe care fiecare parte şi-l asumă în 

cadrul programului comun de studii şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară.  

(5) Acordul prevăzut la alin. (3) prevede recunoaşterea reciprocă a titlului ştiinţific de master 

de către autorităţile de resort din cele două ţări, pe baza competenţelor acestora şi în 

conformitate cu prevederile legale din fiecare ţară.  
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Capitolul III 

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE DE 

MASTERAT 

 

 

 

Art. 10 

(1) Studiile universitare de masterat fac obiectul procedurilor de asigurare internă şi externă a 

calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.  

(2) Asigurarea externă a calităţii reprezintă activităţile de evaluare, standardele, normele, 

măsurile, procedurile stabilite de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Superior.  

(3) Asigurarea internă a calităţii reprezintă activităţile de autoevaluare, standardele, normele, 

măsurile, procedurile stabilite de Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca în vederea 

obţinerii, menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii, pe baza elementelor prevăzute la alin. (2).  

(4) Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt I.O.S.U.M., 

facultatea/departamentul în care se organizează acest program şi masterandul.  

(5) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii masterale 

încheiat între masterand şi I.O.S.U.M. În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile 

fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de masterat, astfel încât să fie realizate 

cerinţele de asigurare a calităţii.  

(6) În baza procedurilor interne de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. trebuie să efectueze 

evaluarea internă a studiilor universitare de masterat la fiecare 2 ani.  

(7) În baza procedurilor externe de asigurare a calităţii, I.O.S.U.M. sunt evaluate o dată la 5 

ani de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior pentru a se 

urmări menţinerea standardelor de calitate. 

 

Art. 11 În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pe baza unui raport extern de evaluare, întocmit de 

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, poate lua următoarele 

măsuri: 

a) retragerea, pentru programele de masterat care nu respectă standardele prevăzute în alin. 3, 

a dreptului U.A.D. de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi masteranzi, pe 

o perioadă egală cu a ciclului studiilor universitare de masterat respectiv; 

 b) retragerea calităţii de instituţie organizatoare de studii universitare de masterat. 

 

Art. 12 Redobândirea dreptului U..A.D. de a organiza concurs de admitere în ciclul de 

studii universitare de masterat sau a calităţii de instituţie organizatoare de studii 

universitare de masterat se poate obţine numai pe baza unui nou raport extern de evaluare al 

Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, şi cu aprobarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 

Art. 13 Prin procedurile de iniţiere, acreditare şi evaluare periodică se are în vedere 

încadrarea în standardele de calitate specifice studiilor universitare de masterat.   
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Art. 14 Pentru acreditarea unui program de studii universitare de masterat, facultăţile trebuie 

să probeze că misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se justifică prin 

elemente de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi, 

respectiv, prin cerinţele pieţei calificărilor universitare şi cu direcţiile actuale în educaţia 

universitară şi cercetarea ştiinţifică. 

 

Art. 15 Pentru acreditarea unui program de studii universitare de masterat, toate posturile 

didactice de predare constituite conform normelor legale trebuie să fie acoperite de cadre 

didactice titularizate în învăţământul superior potrivit legii, din care cel puţin 80 % să fie 

angajaţi cu norme de bază în Universitate. La aceste cerinţe, se adaugă şi următoarele 

standarde specifice studiilor universitare de masterat: 

a) titularii de curs pot fi cadre didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar 

universitar sau lector/şef de lucrări care au obţinut titlul de doctor în domeniul 

disciplinelor din postul ocupat; 

b) activităţile didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite şi 

de alte cadre didactice titularizate în învăţământul superior cu titlul ştiinţific de doctor 

în domeniul disciplinelor din postul ocupat, angajate cu norma de bază în 

Universitate; 

c) cadrele didactice trebuie să aibă competenţe probate prin articole, manuale, activitate 

profesională în domeniul disciplinei predate; 

d) cadrele didactice trebuie să elaboreze cursuri şi alte lucrări necesare procesului de 

învăţământ, cu respectarea standardelor academice. 

 

Art. 16 Pentru acreditarea unui program de studii universitare de masterat, facultăţile şi 

şcolile masterale trebuie să dispună de laboratoare de cercetare în domeniul programului de 

studii universitare de masterat pentru care se solicită acreditarea, dotate în mod 

corespunzător. 

 

Art. 17 Standardele şi cerinţele impuse pentru acreditare se aplică şi în cadrul evaluărilor 

periodice interne şi externe ale programelor de studii universitare de masterat. 

 

      

 

 

 

Capitolul IV 

ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

 

 

Art. 18  

(1) Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca are statut de Instituţie Organizatoare de 

Studii Universitare de Masterat (I.O.S.U.M.) în domeniile şi formele de masterat pentru care 

are aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare la data elaborării prezentului Regulament. 

(2) În cazul programelor de masterat organizate în conformitate cu Legea 288/2004 şi H.G. 

404/2006, cu începere din anul universitar 2008/2009, Universitatea îşi păstrează/dobândeşte 

statutul de I.O.S.U.M. în domeniile pentru care a obţinut dreptul de a organiza studii 
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universitare de masterat, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la 

propunerea ARACIS, pe baza rezultatelor evaluării externe, în condiţiile legii. 

 

Art. 19  

(1) În cadrul I.O.S.U.M., fiecare facultate sau departament îşi organizează studiile de masterat 

în cadrul unei Şcoli masterale în domeniul/domeniile specifice de licenţă pentru care are 

aprobare, conform prevederilor de la art 18, alin.(2). 

(2) Şcoala masterală se organizează pe grupuri de facultăţi, departamente sau catedre. 

(3) Şcoala masterală este condusă de un consiliu prezidat de un director de studii. În cadrul 

şcolii masterale, fiecare program de masterat este condus de un coordonator de program. 

 

Art. 20  

(1) Durata studiilor de masterat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca, este de 

2  ani. 

(2) Studiile universitare de masterat se pot întrerupe pe motive temeinice, cu aprobarea 

conducerii U.A.D., dar perioadele de întrerupere, cumulate, nu pot depăşi 1 an. 

(3) Durata studiilor universitare de masterat se decalează, în caz de întrerupere, corespunzător 

cu perioadele cumulate ale întreruperilor, potrivit alin. (2) . 

 

Art. 21 Masteratul în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj – Napoca  se desfăşoară 

în limba română.  

 

Art. 22 Studiile universitare de masterat, în forma de învăţământ la zi se organizează în regim 

de finanţare de la bugetul de stat sau/şi în regim cu taxă. Numărul de locuri finanţate de la 

bugetul de stat se aprobă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Numărul de 

locuri pentru studiile de masterat în regim cu taxă şi cuantumul taxelor se stabilesc de către 

Senat, pe baza legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurare a calităţii.            

 

Art. 23  

(1)Studiile universitare de masterat corespund unui număr de 120 credite de studiu 

transferabile. 

           

Art. 24  

(1) La învăţământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de  2 ani şi 

corespunde unui număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu.  

(2) Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licenţă şi a ciclului II - studii 

universitare de masterat trebuie să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu 

transferabile.  

(3) Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ trebuie să 

opteze pentru parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogic (Nivelul II D.P.P.D.), care 

să corespundă unui număr de 30 sau 60 de credite, în funcţie de absolvirea sau nu a modulului 

opţional de pregătire psihopedagogică din planul de învăţământ al studiilor universitare de 

licenţă, precum şi a domeniului în care viitorii absolvenţi doresc să lucreze: învăţământul 

primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar. 

 

Art. 25  
(1) Planul de învăţământ al unui program de masterat se elaborează de catedrele (în anumite 

cazuri facultăţile) implicate în procesul instruirii şi se avizează de Consiliul profesoral al 
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facultăţii din structura căreia face parte specializarea. Planul de învăţământ se elaborează în 

conformitate cu regulamentul studiilor universitare de masterat la Universitatea de Artă şi Design 

şi metodologia Consiliului pentru Curriculum. 

(2) Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere avansată în cadrul domeniului 

de studii universitare de masterat, cât şi module de pregătire complementară necesare pentru 

o inserţie rapidă a absolventului de studii universitare de masterat pe piaţa muncii.  

(3) structura planului de învăţământ este făcută pe semestre de câte 14 săptămâni, cu 

minimum 14 ore / săptămână; corelarea planului de învăţământ cu cel al specializărilor 

înrudite din cadrul domeniului respectiv al studiilor universitare de licenţă. 

(4) în cadrul programului de pregătire universitară de masterat, pentru a evidenţia rezultatele 

formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează sistemul de credite transferabile; 

(5) programele analitice (aprobate de Consiliul facultăţii) sunt conforme cu misiunea 

asumată şi cuprind: obiectivele disciplinei de studiu, conţinutul pe capitole şi teme, modul de 

evaluare a cunostinţelor, bibliografia.  

(6) Planurile de învăţământ pentru toate formele de pregătire sunt aprobate de ministerul de 

resort, în conformitate cu prevederile legale, si pot fi modificate numai începând cu anul I de 

studii. 

 

Art. 26  

(1) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de cercetare 

ştiinţifică sau creaţie vocaţională. 

(2) Valorificarea rezultatelor obţinute de către masterand în cadrul cercetării ştiinţifice se 

poate face prin publicarea acestora în reviste de specialitate şi prin folosirea acestora la 

realizarea disertaţiei. 

 

Art. 27 

(1) Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare sau creaţie 

vocaţională o sigură dată în timpul studiilor universitare de masterat. 

(2) Schimbarea temei corespunzătoare programului de cercetare sau creaţie vocaţională se 

aprobă de conducerea U.A.D.. şi nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare 

de masterat. 

(3) În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de cercetare se face 

cu acordul ambelor I.O.S.U.M.  

 

 

   

 

Capitolul V 

MASTERANDUL 

 

 

 

Art. 28 

 (1) Masteranzii Universităţii sunt persoanele declarate admise de către comisiile de admitere 

la masterat şi înmatriculate, având pe perioada  de desfăşurare a acestuia calitatea de student 

şi poartă denumirea generică de masterand pe toată durata ciclului II de studii universitare. 

(2) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare 

de masterat poate urma o singură dată un program de masterat pe locuri finanţate de la 

bugetul de stat. 
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(3) Candidaţii admişi au obligaţia de a încheia contractul de studii universitare de masterat. 

(4) La forma de învăţământ cu frecvenţă, regimul studiilor cu subvenţie sau cu taxă se 

dobândeşte prin concursul de admitere. În cazul masteratelor cu o durată mai mare de un an, 

regimul studiilor pentru semestrul/semestrele următoare se stabileşte în urma reevaluării 

masteranzilor, pe baza rezultatelor profesionale obţinute la sfârşitul anului I. Prin rezultate 

profesionale se înţelege media generală de absolvire a anului I şi gradul de realizare de către 

masterand a sarcinilor cuprinse în programul individual de pregătire. 

  

Art. 29  

(1) Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având calitatea de student, 

beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii. 

(2) Bursa de masterat se acordă anual, pe baza rezultatelor profesionale obţinute de 

masteranzi la sfârşitul fiecărui an universitar. Participă la concursul pentru burse numai 

masteranzii integralişti. În semestrul 1 al anului I bursa se acordă pe baza rezultatelor 

concursului de admitere. 

(3) Fondul pentru bursele de masterat se constituie din veniturile I.O.S.U.M., respectiv ale 

fiecărei şcoli masterale, provenite din sumele alocate de la bugetul de stat, din veniturile 

proprii, din donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii. 

(4) Cuantumul burselor de masterat se aprobă anual de către Senat, în conformitate cu 

Regulamentul privind acordarea burselor în vigoare. Senatul, la propunerea şcolilor 

masterale, poate decide diferenţierea burselor de masterat în burse de merit, burse de studii şi 

burse sociale, cu cuantumuri diferenţiate pentru fiecare tip de bursă.  

  

Art. 30  

(1) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de masterat, 

masterandul va fi exmatriculat. 

(2) Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute în contractul 

de studii universitare de masterat şi susţin cu succes disertaţia, primesc titlul de master în 

domeniul de studiu abordat. 

 

Art. 31 Masteranzii care urmează studiile la forma de învăţământ fără frecvenţă şi sunt 

salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit sau în alte unităţi 

bugetare au dreptul la concedii de studii fără plată, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 32 Pe perioada şcolarizării, masteranzii de la masterat au următoarele drepturi: să 

beneficieze de prevederile Legii învăţământului, Cartei Universităţii de Artă şi Design din 

Cluj - Napoca  şi prezentului Regulament; să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de 

cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile,  spaţiile de cazare şi celelalte mijloace puse 

la dispoziţia sa de către Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca, gratuit sau contra 

unui tarif aprobat de Senatul Universităţii; să participe la concursurile organizate de 

Universitatea de Artă  şi Design din Cluj - Napoca şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului pentru ocuparea locurilor de bursă în străinătate; să participe la activităţi 

ştiinţifice, concursuri profesionale din cadrul Universităţii; să primească şi să completeze 

chestionarele de evaluare academică.  

 

Art. 33 Masteranzii au următoarele îndatoriri:  

- să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar, precum şi la verificările 

periodice cerute de sistemul de credite transferabile; să întocmescă şi să susţină proiectele şi 

probele practice;  
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- să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor  prevăzute de 

regulament;  

- să-şi verifice situaţia şcolară la sfârşitul fiecărui semestru;  

- să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, cadre didactice şi personalul 

administrativ;  

- să păstreze şi să utilizeze cu maximă responsabilitate baza materială pusă la dispoziţia lor de 

către Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca;  

- să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă; în caz contrar, masteranzii 

în cauză vor suporta sancţiunile stabilite de Senatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj - 

Napoca, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

- să-şi achite la timp obligaţiile financiare faţă de U.A.D. Cluj;  

- să respecte prevederile prezentului Regulament şi ale altor reglementări emise de Senatul 

U.A.D. Cluj.  

 

Art. 34 Întreruperea de şcolaritate poate fi de cel mult un an şi se acordă o singură dată pe 

parcursul duratei de şcolarizare, la cererea masteranzilor, de către decanul facultăţii pentru 

plecări la studii în străinătate sau pentru alte motive întemeiate şi justificate.  

 

Art. 35 La reluarea studiilor, masteranzii sunt obligaţi să se încadreze în cerinţele planului de 

învăţământ în vigoare şi să promoveze eventualele examene de diferenţă. Examenele de 

diferenţă se susţin numai cu taxă, în sesiunea curentă sau în sesiunea de reprogramare.  

 

Art. 36 Masterandele, care nu pot continua studiile din motive de graviditate, pot solicita 

întreruperea acestora pentru o perioadă de maximum doi ani. La reluarea studiilor, cursantele 

au obligaţia să susţină eventuale examene de diferenţă.  

 

Art. 37 Masteranzii, care au întrerupt activitatea şcolară, sunt obligaţi, la revenire, să se 

încadreze în cerinţele planului de învăţământ în vigoare la acea dată şi să susţină eventuale 

examene de diferenţă; în cazul în care, la revenire, programul de masterat nu mai 

funcţionează, se poate opta pentru un program apropiat în conţinut.  

 

Art. 38 Reînmatriculările se avizează de Biroul Consiliului facultăţii şi se aprobă de Biroul 

Senatului. Reînmatriculările se aprobă cu susţinerea examenelor de diferenţă şi cu respectarea 

condiţiei de a nu se fi depăşit trei ani de la data exmatriculării.  

 

Art. 39  Continuarea studiilor după reînmatriculare se face numai la învăţământul cu taxă.  

 

 

 

 

 

Capitolul VI 

ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

 

 

Art. 40  

(1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma de 

învăţământ în care se organizează, se face prin concurs. 
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(2) Concursul de admitere la masterat se organizează şi se desfăşoară anual, de regulă în luna 

septembrie, astfel încât  masteranzii să fie înmatriculaţi începând cu prima zi a anului 

universitar. 

(3) Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe 

scrise sau/şi orale, interviuri, concurs de dosare specifice domeniului de studiu.  

(4) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu se 

poate face 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 I.O.S.U.M. 

 

Art. 41 Pentru sesiunea de admitere la masterat, conducerea Universităţii de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca va stabili numărul locurilor cu taxă scoase la concurs pe specializări, în 

funcţie de propunerile facultăţilor, ţinându-se seama de performanţele absolvenţilor 

promoţiilor de masterat anterioare. 

  

Art. 42  

(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de masterat: 

a) absolvenţii cu diploma de licenţă ai ciclului I de studii universitare, în concordanţă 

cu Legea nr. 288/2004; 

b) absolvenţii cu diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă 

durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, 

prevăzută la lit.a. 

(2) Masterandul exmatriculat de la studiile universitare de masterat pentru neîndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute în ciclul de studii universitare de masterat, are dreptul de a se înscrie la 

un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ. 

(3)  Un masterand poate fi susţinut de la bugetul de stat numai un singur ciclu de studii 

universitare de masterat, indiferent de forma urmată, al doilea masterat se face numai în 

regim cu taxă. 

(4) Retragerea de la masterat se face pe bază de cerere, pe motive întemeiate, cu avizul 

conducerii facultăţii şi cu aprobarea conducerii U.A.D..  

 

Art. 43 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de 

înscriere, în care vor menţiona sub semnătură proprie toate datele solicitate pe formularul 

respectiv. 

 

Art. 44  (1) Candidatul va prezenta un dosar plic conţinând următoarele documente: 

• diploma de licenţă (sau echivalentă), în original (pentru absolvenţii promoţiei 2009, 

adeverinţă de absolvire cu examen de licenţă, cu precizarea mediilor pe ani de studiu 

şi a mediei examenului de licenţă); 

• foaia matricolă sau suplimentul la diplomã de la programul de licenţă, în original; 

• diploma de bacalaureat (sau echivalenta) în original; 

• adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau o unitate autorizată; 

• certificatul de naştere în copie legalizată; 

• certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate; 

• 3 fotografii tip buletin de identitate; 

• portofoliu 

• proiect de cercetare 

(2)Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 



 10 

 

 

Art. 45  

(1) Comisia examenului de admitere pentru ciclul de studii universitare de master este 

formată dintr-un preşedinte, câte doi membrii cu grad didactic de profesor sau conferenţiar 

universitar (din fiecare facultate). Comisia este completată cu un secretar al comisiei de 

concurs. Comisia este aprobatã de Biroul Senatului universitãţii, apoi numitã prin decizia 

Rectorului universitãţii. 

 

(2) Admiterea pe locurile finanţate de la buget se face strict în funcţie de numărul de locuri, 

de opţiunea candidaţilor şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute. În cazul în care pe 

ultimul loc, sunt mai mulţi candidaţi având aceeaşi medie se vor folosi criteriile de 

departajare stabilite de către Senatul Universităţii. 

  

 

 

 

Capitolul VII 

ÎNMATRICULAREA ŞI ÎNSCRIEREA 

 

 

 

Art. 46 Înmatricularea la programele de master din Universitatea de Artă şi Design din Cluj 

Napoca se face prin decizia Rectorului. După aprobarea înmatriculării, masteranzii sunt 

înscrişi în Registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare.  

 

Art. 47 Înmatricularea în anul I de studiu:  

- Candidaţii cetăţeni români reuşiţi în urma concursului de admitere vor depune la 

secretariatele facultăţilor o fişă de înscriere, în termen de cinci zile de la începerea anului 

universitar. Masteranzii vor încheia un contract pentru anul I de studiu. Nedepunerea 

documentelor în termenul precizat determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de 

admitere;  

- Candidaţii cetăţeni străini, bursieri ai statului român, precum şi cei pe cont propriu nevalutar 

vor fi înmatriculaţi în baza fişei de înscriere depuse la secretariatul facultăţii, în termen de 

cinci zile de la data înregistrării în Universitatea de Artă şi Design a Ordinului de primire la 

studii, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pentru masteranzii pe cont 

propriu nevalutar, decizia de înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate 

din taxa anuală de şcolarizare (aferentă semestrului I) şi după ce s-a încheiat  contractul de 

studii pentru anul I de studiu;  

- Candidaţii cetăţeni străini pe cont propriu valutar vor depune o fişă de înscriere la 

secretariatul facultăţii cu cel puţin cinci zile înainte de deschiderea anului universitar. Decizia 

de înmatriculare se emite numai după ce a fost achitată jumătate din taxa anuală de 

şcolarizare (aferentă semestrului I) şi după ce s-a încheiat contractul de studii pentru anul I de 

studiu.  

 

Art. 48 Înscrierea masteranzilor în anul II de studiu se face în primele cinci zile de la 

începutul anului universitar, pe baza fişei de înscriere. Masteranzii români de la învăţământul 

cu taxă, precum şi cei străini pe cont propriu valutar sau nevalutar, trebuie să achite jumătate 

din taxa de şcolarizare (aferentă semestrului I) şi să încheie contractul anual.  
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Art. 49   

(1) Statutul de masterand finanţat de la buget se păstrează în condiţiile îndeplinirii Criteriilor 

şi standardele de performanţă stabilite de Senatul Universităţii în baza Legii nr. 

224/11.07.2005, privind reclasificarea anuală a studenţilor.  

(2) Cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu se aprobă de Senatul Universităţii de Artă şi 

Design din Cluj - Napoca, în funcţie de costurile specifice şcolarizării.  

 

Art. 50 La înscrierea candidaţilor în Registrul matricol, dosarul personal va cuprinde:  

- fişa de înscriere;  

- diploma de studii superioare, în original sau copie legalizată;  

- foaia matricolă, în original sau copie legalizată;  

- certificatul de naştere, în copie legalizată;  

- certificatul de căsătorie, în copie legalizată, în cazul candidaţilor care şi-au schimbat numele 

prin căsătorie;  

- adeverinţa medicală;  

- contractul-cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare încheiat între cursant şi 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca, pentru cei de la învăţământ cu taxă.  

 

Art. 51 Dosarele candidaţilor se completează în fiecare an cu fişa de înscriere pentru anul 

respectiv, contractul anual între cursant şi Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca 

şi cu eventualele documente şi decizii care privesc situaţia şcolară şi socială (prelungiri de 

şcolaritate, întreruperi de studii, exmatriculări, reînmatriculări, drepturi sociale, obligaţii 

financiare etc.).  

 

Art. 52 Nedepunerea fişei de înscriere în termen de cinci zile de la începerea anului de studiu 

şi, în cazul masteranzilor în regim cu taxă, a contractelor încheiate cu Universitatea de Artă şi 

Design din Cluj - Napoca conduce la exmatricularea cursanţilor în cauză.  

 

Art. 53 După înmatriculare, masterandul primeşte carnetul de student, care se vizează în 

fiecare an de studiu. Carnetul de student stă la baza legitimării masterandului pentru toate 

serviciile şi activităţile din Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca. Prezentarea 

carnetului de student la examene este obligatorie, în cazul în care masterand pierde carnetul 

de student, i se poate elibera duplicat, contra cost, după publicarea în presă a pierderii 

acestuia. 

 

 

 

Capitolul VIII 

EVALUAREA, PROMOVAREA ANILOR DE STUDII 

 
 

Art. 54  

(1) Nivelul şi calitatea pregătirii masteranzilor se determină prin sistemul de evaluare, stabilit 

în baza obiectivelor şi conţinutului disciplinelor de învăţământ şi a cerinţelor de performanţă 
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specifice studiilor universitare de masterat.   

(2) Sistemul de evaluare cuprinde două forme principale: evaluarea continuă (pe parcurs) şi 

evaluarea finală. 

(3) Masteranzii au dreptul să se prezinte la examene şi colocvii numai dacă şi-au îndeplinit 

toate obligaţiile profesionale prevăzute în parcursul de studiu al disciplinelor şi în programul 

individual de pregătire, precum şi toate obligaţiile financiare (taxa de studii, taxele pe 

disciplină, taxele de reexaminare).  

(4) Rezultatele evaluării se exprimă în note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a 

disciplinelor este 5 şi  acordă masterandului întregul pachet de credite al disciplinei de 

învăţământ. 

 

Art. 55  

(1) Pentru a promova o disciplină de învăţământ masterandul are dreptul, de regulă, la două 

sesiuni de examene: sesiunea semestrială şi sesiunea de toamnă. Colocviile şi evaluările pe 

parcurs efectuate în cursul semestrului se consideră că fac parte din sesiunea semestrului 

respectiv. 

(2) Studenţii care nu promovează disciplina de învăţământ după cele două sesiuni de examene 

se pot înscrie din nou la disciplina respectivă, în anul următor, cu refacerea parcursului de 

studiu, obţinând astfel dreptul la cele două sesiuni de examene alocate unui parcurs de studiu. 

Pentru refacerea parcursului de studiu, studenţii trebuie să achite taxa/disciplină, calculată 

potrivit unei Metodologii aprobate de Senat. 

 

Art. 56 Contestaţiile la examene se depun în scris la secretariatul facultăţii, în termen de 24 

de ore de la primirea rezultatelor şi sunt analizate de o comisie desemnată de şeful de catedră; 

nota finală nu poate fi mai mică decât cea trecută iniţial în catalog.  

 

Art. 57 Masteranzii care încearcă să promoveze prin fraudă examenele sunt exmatriculaţi, în 

cazul substituirii de persoană la evaluare sau a încercării de mituire a cadrelor didactice, cei în 

cauză (cel înlocuit şi cel care înlocuieşte sau cel care a încercat mituirea) vor fi exmatriculaţi, 

fără drept de reînmatriculare la nici un program de masterat al Universitatea de Artă şi Design 

din Cluj - Napoca. 

 

Art. 58  

(1) Pentru a promova un an de studii, masteranzii trebuie să cumuleze numărul minimal de 

30 de credite pe ansamblul anului universitar şi să îndeplinească celelalte condiţionări 

cantitative şi calitative stabilite prin Sistemul creditelor de studii al fiecărei specializări şi 

forme de învăţământ. 

(2) Masteranzii care au promovat anul I de studiu la limita standard a numărului de credite, 

respectiv 30 credite /an, au obligaţia să recupereze diferenţa de credite în anul II de studii, în 

sistemul refacerii parcursului de studiu la disciplinele nepromovate. În acest caz, pentru a 

promova anul II de studii şi a obţine dreptul de a se prezenta la examenul de disertaţie, 

masteranzii trebuie să întrunească atât numărul de credite corespunzător anului respectiv, cât 

şi numărul de credite restante din anul anterior. 

 

Art. 59  

(1) Pentru a promova ciclul studiilor universitare de masterat, masteranzii trebuie să obţină 
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întregul pachet de credite aferent duratei legale a studiilor.  

(2) În ultimul an de studii, în locul sesiunii de toamnă, se poate organizează o postsesiune de 

două săptămâni, în prelungirea sesiunii semestriale, dar înaintea începerii examenului 

disertaţie. În această sesiune se pot susţine examene la disciplinele nepromovate în oricare 

dintre cele două sesiuni semestriale ale anului final. 

(3) Masteranzii care îndeplinesc condiţiile de promovare a ciclului de studiu dobândesc 

calitatea de absolvenţi şi dreptul de a participa la examenul de disertaţie. 

 

 

 

 

Capitolul IX 

SUSŢINEREA DISERTAŢIEI 

 

  

Art. 60  

(1) Studiile universitare de masterat se încheie cu un examen de finalizare a studiilor, care 

constă din susţinerea unei disertaţii în faţa unei comisii. Disertaţia trebuie să demonstreze 

cunoaşterea avansată a temei abordate, să conţină elemente de originalitate, precum şi 

modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. 

(2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu masterandul 

şi se aprobă de conducerea facultăţii sau departamentului în care se desfăşoară studiile 

universitare de masterat. 

(3) Elaborarea şi susţinerea disertaţiei se poate face şi într-o limbă de circulaţie internaţională, 

în această situaţie lucrarea va fi însoţită şi de un rezumat redactat în limba română. 

(4) În cazul în care studiile universitare de masterat se realizează în cooperare, disertaţia se va 

depune la I.O.S.U.M. care a făcut înmatricularea masterandului, împreună cu un referat 

favorabil al I.O.S.U.M. coorganizatoare a studiilor universitare de masterat.  

(5) U.A.D. va asigura accesul la disertaţiile susţinute public prin consultarea acestora în 

bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor interuniversitare. 

 

Art. 61  

(1) Disertaţia se elaborează sub conducerea unui cadru didactic care are cel puţin funcţia de 

lector/şef lucrări şi titlu de doctor. Se recomandă ca îndrumătorii disertaţiilor să fie cadre 

didactice care au activităţi didactice la grupa din care face parte masterandul. 

(2) La examenul de disertaţie se pot prezenta doar acei masteranzi care au îndeplinit toate 

obligaţiile prevăzute în planul de învăţământ pentru semestrele de studiu. 

(3) Disertaţia se susţine în şedinţă publică în faţa comisiei de disertaţie şi trebuie să conţină 

elemente de originalitate. 

 

Art. 62  

(1) Comisiile pentru examenele de disertaţie şi secretarii acestor comisii se numesc, pentru 

fiecare specializare, prin decizia rectorului, la propunerea Consiliilor  facultăţilor.  

(2) Fiecare comisie este alcătuită din cel puţin 3 membrii: un preşedinte, care este numit de 

senatul universitar şi reprezentant al conducerii universităţii, şi încă cel puţin doi membrii 

având gradul profesional de cel puţin lector/şef lucrări şi titlul de doctor. Membrii comisiilor 

pentru examenul de disertaţie şi secretarii acestora trebuie să facă parte din 

catedrele/disciplinele implicate în procesul de instruire al specializării. 
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(3) Comisia de masterat apreciază susţinerea disertaţiei cu o notă întreagă, cuprinsă între 1 şi 

10. Nota minimă pentru ca un masterand să poată fi considerat promovat în urma examenului 

de disertaţie este 6. 

(4) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică/afişează de către secretarul comisiei la 

sediul facultăţii, în ziua în care s-a desfăşurat examenul. Eventualele contestaţii privind 

rezultatele examenului de disertaţie, se înregistrează şi se depun în scris la secretariatul 

facultăţii, în termen de maximum 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor. 

Contestaţiile înregistrate şi depuse în termenul menţionat se soluţionează în termen de 48 de 

ore de la depunere, de o comisie de analiză a contestaţiilor, numită de decanul facultăţii 

organizatoare a examenului. 

(5) În cazul nepromovării, masterandul se poate prezenta la o a doua sesiune, după ce a 

ameliorat lucrarea, în baza observaţiilor şi a recomandărilor comisiei. Dacă şi la a doua 

susţinere masterandul nu obţine media de promovare, acesta va primi, la cerere, un certificat 

de absolvire a studiilor universitare de masterat. Acest certificat se poate elibera, la cerere, şi 

masteranzilor care au promovat programul de studii, dar nu doresc să susţină examenul de 

dizertaţie. 

 

Art. 63  

(1) Masterandul care a promovat examenul de disertaţie primeşte diploma de studii 

universitare de masterat însoţită de suplimentul de diplomă. 

(2) Absolvenţii studiilor de masterat care nu au promovat examenul de disertaţie primesc, la 

cerere, un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi o copie 

după foaia matricolă.     

 

 

 

Capitolul X 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art. 64  

(1) Prezentul Regulament se aplică începând cu anul universitar 2008/2009, masteranzilor 

înmatriculaţi începând cu prima zi a anului universitar.  

(2) Pentru masteranzii  înscrişi la studii universitare de masterat înainte de apariţia H.G. nr. 

404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, se aplică 

reglementările în vigoare la data înmatriculării lor la masterat. 

(3) Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţi de Artă şi Design din 

Cluj-Napoca din data de 22 mai 2008. 
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