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I. NORME GENERALE DE ORGANIZARE
Potrivit principiului autonomiei universitare, examenul de finalizare a studiilor la Masterat
la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova se organizează pe baza prezentelor
reglementari, în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 4033 din 12.04.2011.
Nu constituie criterii de interzicere a participării candidaților la examenul de disertatie, ori
criterii de selecție: sexul, religia, rasa, apartenenţa politică (inclusiv a membrilor de familie),
apartenenţa la organizații legal constituite ori a căror activitate nu încalcă legile statului roman, sau
bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv HIV-SIDA.
Examenul de disertație pentru absolvenții cursurilor de Masterat din cadrul U.M.F. Craiova
se desfășoară în doua sesiuni: în luna iulie 2011 şi respectiv în luna februarie 2012. El constă în
prezentarea şi susținerea publică a lucrării de disertație – lucrare teoretică de aproximativ 40 de
pagini, elaborată de către candidat pe o temă aleasă din cele propuse de cadrele didactice de
predare, însoțită de suport imagistic ca rezumat pentru prezentare.

II. ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat, candidații vor completa
un dosar care trebuie sa conțină următoarele acte:
- cerere de înscriere pe care se precizează titlul lucrării şi coordonatorul acesteia - formular
tip - se ridică de la Secretariatul Masteratului sau de pe site-ul www.umfcv.ro;
- un exemplar din lucrarea de disertație - suport hârtie + suport electronic(PDF);
- rezumat la lucrarea de disertație;
- referatul conducătorului științific.
Se pot prezenta la examenul de disertație numai candidații care şi-au îndeplinit toate
obligațiile școlare prevăzute în planul de învățământ al masterului pe care l-au finalizat.
Înscrierile se fac la Secretariate în cele două sesiuni.

III. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Comisia de concurs este formată din decan sau un reprezentant al decanului, având gradul
didactic de profesor universitar sau conferențiar universitar, ca președinte, iar ca membri - cel puțin
două cadre didactice cu titlul științific de doctor şi gradul de lector universitar/şef de lucrări
universitar, conferențiar universitar sau profesor universitar, având specialitățile corespunzătoare
studiilor de masterat, şi un secretar de comisie având grad didactic de cel puțin asistent universitar,
cu atribuții de administrare a documentelor.
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Temele lucrărilor de disertație sunt de regulă, cele alese de către candidați, ele putând fi
schimbate o singură dată.
Candidatul a cărui lucrare de disertație a fost respinsă de către conducătorul științific nu se
poate prezenta la examenul de disertație, fiind considerat neprezentat.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Susținerea publică a Lucrării de Disertație se desfăşoară în cele două sesiuni, între orele
10,00 – 18,00, eventualele modificări fiind anunţate în timp util.
Fiecare candidat are la dispoziție 15 minute pentru a prezenta sintetic textul lucrării de
disertației, după care răspunde observațiilor şi eventualelor întrebări ale membrilor comisiei.
Eventualele contestații se depun la Secretariatul Masteratului în termen de 24 de ore de la
afișarea notelor şi se soluționează în maxim 48 de ore de la data expirării termenului de depunere,
de către o comisie de analiză a contestațiilor numită de conducerea U.M.F. Craiova, iar decizia
comisiei de analiză şi soluționare a contestațiilor este definitivă. Rezultatele obținute la probele
orale nu pot fi contestate.

V. NOTAREA
Susținerea lucrării de disertație se evaluează cu note de la 1 la 10, nota minimă de
promovare fiind 6,00. Nota se acordă de către comisie, pornind de la recomandarea conducătorului
științific (referatul la lucrare), pe baza analizei lucrării de disertație şi a prezentării acesteia de către
candidat.
Media examenului de disertație se stabilește ca media aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei, rotunjindu-se înspre nota cea mai apropiată.
Rezultatele se aduc la cunoștința candidaților prin afișare la sediul instituției şi pe pagina
web a acesteia, în cel mult 48 de ore de la încheierea probei.

VI. DISPOZIŢII FINALE
Lucrarea de disertație, constând în textul redactat în acest sens şi eventualul suport
imagistic, rămâne în arhiva facultăţii, ca document în baza căruia este acordată DIPLOMA DE
MASTER, ce se va elibera în termen de cel mult 12 luni de la promovarea examenului de finalizare
a studiilor, absolvenții putând primi, la cerere, adeverința de absolvire având același statut ca şi
diploma, şi fiind valabilă până la eliberarea actului de studii definitiv.
Candidații declarați respinși au dreptul să refacă lucrarea de disertație şi sa se prezinte încă
o dată, într-o altă sesiune din următorii doi ani, în condițiile în care masterul nu se află în regim de
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lichidare, şi cu suportarea de către candidați a cheltuielilor aferente pentru desfășurarea acestui
examen.
Prezenta metodologie a fost aprobată de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din
Craiova intră în vigoare începând cu anul universitar 2011-2012.

