
CRITERII DE EVALUARE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

ACORDAREA NOTELOR ŞI  CALCULUL MEDIEI 

 
Art. 15. (4) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea 

lucrării de disertaţie. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică. Media de 
promovare a disertaţiei este de cel puţin 6.00. Această notă este media aritmetică (cu două 
zecimale, fără rotunjire) a notelor numere întregi de la 1 la 10, acordate de membrii comisiei de 
examen de disertaţie (exclusiv secretarul). Deliberarea comisiei nu este publică. 
(4.) În cazul nepromovării examenului de disertaţie, absolventul se poate prezenta la o a doua 
sesiune după ce a integrat modificările recomandate de comisie. Dacă şi la a doua susţinere a 
disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire 
a programului de studii universitare de masterat şi foaia matricolă. 
(8) Toate probele examenului de disertație se vor susţine oral. 
(9) La aprecierea corectă a proiectelor de disertație şi acordarea notelor probelor de examen 

orientativ se propun a fi luate în considerare de către membrii comisiei de examen de 
disertație următoarele criterii: 

o criterii privind tema abordată, conţinutul şi organizarea proiectului de disertație: 
actualitatea şi/sau noutatea temei, respectarea structurii impuse de conducerea 
catedrei/departamentului/facultăţii, corcondanţa dintre conţinut şi obiectivele asumate 
prin temă, corectitudinea şi calitatea proiectului, corectitudinea gramaticală, abilităţile 
de exprimare în scris etc.; 

o criterii privind documentarea şi contribuţiile absolventului: extinderea, actualitatea şi 
corectitudinea utilizării bibliografiei, utilizarea corectă a referinţelor bibliografice, 
originalitatea abordării problemelor propuse prin temă, ponderea contribuţiilor 
personale a absolventului în ansamblul proiectului, conţinutul şi valoarea concluziilor şi 
propunerilor, capacitatea de evidenţiere a contribuţiilor personale, corectitudinea 
soluţiilor inginereşti etc.; 

o criterii privind competenţele date de specializarea/programul de studii: relevanţa temei 
pentru domeniul de studii al specializării/programului de studii, modul de utilizare a 
instrumentelor inginereşti şi a tehnicilor moderne, nivelul ştiinţific al proiectului; 

o criterii privind prezentarea proiectului: nivelul prezentării şi răspunsurile la întrebări, 
stăpânirea limbajului de specialitate, execuţia practică şi/sau dezvoltarea software, 
abilităţile de comunicare, folosirea instrumentelor moderne de prezentare etc. 
 

Art. 16.  (3.) Lucrările de disertaţie vor răspunde la toate punctele din tema proiectului care a fost semnată 
de decan, directorul de departament şi conducătorii ştiinţifici. Ele vor fi însoţite de referatele de 
apreciere întocmite de conducătorii ştiinţifici, care trebuie să conţină aprecieri privind: conţinutul, 
nivelul calitativ, gradul de originalitate. Conducătorul ştiinţific va concluziona explicit şi motivat 
propunerea privind admiterea (sau respingerea) lucrării în vederea susţinerii. Acesta propune o 
notă pentru lucrare, care va avea caracter orientativ pentru comisia de examen. 
(4.) Conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie răspund în mod solidar cu autorii acestora de 
asigurarea originalităţii conţinutului acestora. 

 
Art. 18. (4) Deoarece toate probele examenelor de finalizare a studiilor organizate de U.P.B. se susţin 

oral, nu pot fi contestate rezultele obţinute la aceste probe. 
 


