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REGULAMENT  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A   DEPARTAMENTULUI 

PENTRU STUDII MASTERALE - IOSUM 
 
 
 

Capitolul I. 
Principii generale 

 
Art. 1. (1) Departamentul pentru studii masterale se organizează şi funcţionează în 

baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011, a Cartei Universitare, a hotărârilor 
Senatului Universităţii de Vest”Vasile Goldiş” din Arad  şi a legilor şi regulamentelor 
aflate în vigoare.  
 (2) Departamentul constituie o structură subordonată Senatului universitar,   se 
organizează şi funcţionează cu aprobarea Senatului, după obţinerea avizului conform al 
Consiliului de Administraţie. 

Art. 2 . Studiile universitare de masterat din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad au ca obiectiv major formarea competenţelor specifice  de cercetare ştiinţifică.  

Art. 3. În Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” se organizează studii universitare 
de masterat în domeniile în care există specializări acreditate la nivel de licenţă, precum şi 
în alte domenii stabilite prin aprobarea A.R.A.C.I.S. şi ordine de ministru. 

Art. 4. Programele de studii universitare de masterat pot avea caracter ştiinţific (în 
sensul aprofundării complementare sau interdisciplinare  unui domeniu de studiu) sau de 
profesionalizare (în sensul dezvoltării competenţelor  profesionale necesare pentru piaţa 
forţei de muncă din România şi Uniunea Europeană).  

Art. 5.  Prin programele studiilor universitare de masterat se asigură studenţilor : 
aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor în domeniul studiilor de licenţă 
sau într-un domeniu apropiat; obţinerea de competenţe complementare pentru cei care au 
efectuat studii de licenţă în alte domenii; dezvoltarea capacităţilor de derulare a 
activităţilor de cercetare ştiinţifică.  

Art. 6.  Organizarea programelor de masterat se poate realiza, având ca limbă de 
predare limba română sau o limbă de circulaţie internaţională, ca învăţământ de zi.  

Art. 7.  Pentru dezvoltarea unor programe care să răspundă cerinţelor pieţei muncii,  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad poate stabili parteneriate cu operatori 
economici, asociaţii profesionale şi/sau instituţii publice. 

Art. 8 Programele de studii universitare de masterat în Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad se organizează pe durata a  3 sau 4 semestre, asigurând obţinerea 
a 100 puncte ECTS (90 studii +10 lucrarea de disertaţie), respectiv  130 puncte ECTS (120 
studii +10 lucrarea de disertaţie).  
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Art. 9 Numărul de studenţi înscrişi într-un program de studii masterale trebuie să 
asigure finanţarea integrală a  activităţilor specifice din programul respectiv.  

Art. 10. Organizarea derulării programelor de master revine în competenţa 
Facultăţilor. Fiecare program de studii masterale va avea un coordonator desemnat de 
către Consiliul Facultăţii.  

 
   Capitolul II Misiune şi obiective majore  

 
Art.11. Misiunea Departamentului de Studii Masterale este de a forma specialişti şi  

cercetători, având competenţe multiple, specifice domeniului programului de studii 
masterale parcurs, capabili să deruleze activităţi în instituţii publice şi private, în unităţi 
economice din România şi alte state ale lumii. Masteranzii  vor dispune de abilităţi şi 
competenţe trans şi interdisciplinare, contribuind la programe de cercetare naţionale şi 
internaţionale, prin activitatea din perioada studiilor de master  şi/sau prin continuarea 
pregătirii prin înscrierea la programele de studii doctorale. 

Art.12.  Departamentul de Studii Masterale din cadrul Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad urmăreşte realizarea următoarelor obiective majore:  

a). Asigurarea calităţii tuturor programelor de studii masterale derulate în cadrul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.  

b). Cercetarea ştiinţifică reprezintă o prioritate absolută pentru fiecare program de 
studii masterale şi pentru toate cadrele care desfăşoară activităţi didactice la ciclul de 
studii masterale.  

c). Fiecare program de studii masterale elaborează şi realizează un plan de cercetare 
ştiinţifică în cadrul unui centru de cercetare ştiinţifică, acreditat de CNCSIS, conform 
normativelor ARACIS.  

d). Fiecare cadru didactic care predă la ciclul de studii universitare masterale are 
obligaţia de a publica, cel puţin un articol pe an, în reviste naţionale sau internaţionale 
cotate ISI.   

e). Promovarea interdisciplinarităţii în cadrul programelor de studii masterale.  
f). Realizarea unor programe de studii masterale în cotutelă cu alte Universităţi de 

prestigiu din ţară şi din  străinătate.  
g). Acreditarea  unor programe de studii masterale cu predare parţială sau integrală 

în limbi de circulaţie internaţională.  
h). Creşterea prestigiului ştiinţific şi a vizibilităţii internaţionale a programelor de 

studii masterale derulate în cadrul  Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 
i). Organizarea unor sesiuni, simpozioane ştiinţifice, cu participare naţională şi 

internaţională, de către programele de studii masterale ale Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad, cu implicarea directă şi efectivă a studenţilor masteranzi.  

j).   Respectarea, de către toate cadrele didactice care derulează activităţi didactice la 
ciclul de studii universitare de master a codului de etică al Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad.  

k). Fiecare program de studii masterale îşi va elabora anual,  propriul plan de 
orientare vocaţională, pentru atragerea viitorilor masteranzi.  
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Capitolul III Asigurarea calităţii programelor de studii masterale   

 
Art. 13 Directorul Departamentului de Studii Masterale răspunde direct, în faţa   

conducerii Universităţii şi a Senatului,  de procesul de asigurare a calităţii programelor de 
studii universitare masterale din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.  

Art.14 Pentru fiecare program de studii universitare de masterat, planul de 
învăţământ trebuie să respecte standardele specifice domeniului respectiv, acceptate la 
nivel naţional prin normele ARACIS. În acest sens, curricula va fi proiectată respectând 
următoarele cerinţe: planul de învăţământ trebuie să conţină discipline de aprofundare şi 
discipline de sinteză, de cunoaştere avansată, cu un conţinut corespunzător misiunii 
asumate; volumul activităţilor didactice directe (curs, seminar, laborator, proiect) trebuie 
să fie de 14 ore pe săptămână, un semestru având 14 săptămâni. Diferenţa de timp până la 
40 ore pe săptâmână  va fi acoperită prin activităţi de cercetare individuale, desfăşurate 
sub coordonarea unui cadru didactic, din care 12-14 ore vor fi dedicate activităţilor de 
pregătire individuală. Numărul de discipline pe semestru va fi de 4-6.  

Art.15 Fişa fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ trebuie să fie 
relevantă din următoarele puncte de vedere: demonstrează contribuţia disciplinei la 
obiectivele şi misiunea programului de master; demonstrează compatibilitate cu alte 
discipline similare din alte programe academice de master; demonstrează prin bibliografia 
indicată masteranzilor şi tematica activităţilor aplicative expertiza titularului de disciplină 
în domeniul abordat.  

Art.16 Fişele laboratoarelor disponibile pentru activităţile aplicative din cadrul unui 
program universitar de studii masterale trebuie să menţioneze: disciplinele din planul de 
învăţământ deservite; dotările specifice prin care se susţin aplicaţiile şi activităţile de 
cercetare; granturile/proiectele de cercetare aprobate prin care se obţine aparatura necesară 
derulării programului şi intervalul de timp în care acestea devin operaţionale în cadrul 
laboratoarelor. 

Art.17. Disertaţiile de masterat reprezintă lucrări de cercetare ştiinţifică, publicabile 
în reviste naţionale şi internaţionale din categoria BDI sau B. Lucrarea de disertaţie trebuie 
să includă contribuţii originale ale autorului în proporţie de minim 30% din volumul 
lucrării, obţinute în perioada studiilor universitare de masterat.  

Art.18 Fiecare facultate va elabora un ghid propriu de finalizare a programelor 
universitare de masterat, având în vedere următoarele: calendarul acţiunilor legate de 
finalizarea studiilor (data anunţării temelor de disertaţie, data înscrierii la  examenul de 
disertaţie, data predării lucrării şi susţinerii examenului de disertaţie); cerinţe referitoare la 
redactarea lucrării de disertaţie (număr de pagini, structură, formatul editării etc.); criterii 
de evaluare  a masterandului în cadrul examenului de disertaţie.  

Art.19. Centrarea procesului de învăţământ, în cadrul programelor de studii 
masterale, pe studentul masterand.  

Art. 20. Compatibilizarea curriculei programelor de studii masterale cu standardele 
ARACIS, cu cadrul naţional al calificărilor şi cu planurile şi programele de studii din alte 
state ale Uniunii Europene.  

Art. 21 Adaptarea predării şi a programei disciplinelor de studii masterale pentru 
nevoi de învăţare diferite.  
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Art. 22. Asigurarea calităţii practicii de specialitate pentru fiecare program de studii 
masteral, prin încheierea unor contracte de practică cu unităţi economice, instituţii de 
învăţământ sau cercetare.  

Art.23. Accesul studenţilor masteranzi la servicii educaţionale de calitate, prin 
transpunerea pe paltforma e-learning  a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a tuturor 
cursurilor de la ciclul de studii masterale, de la toate programele de studii masterale.  

Art.24. Performanţa şi excelenţa în cercetarea ştiinţifică se realizează prin 
încadrarea, la programele  de studii masterale,  de personal didactic cu rezultate deosebite 
în cercetarea ştiinţifică naţională şi internaţională.   
 

 
Capitolul IV. 

Structură, competenţe şi conducerea departamentului 
 

Art. 25 Departamentul pentru studii masterale reuneşte toate programele masterale 
din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi structurile  de management 
implicate în coordonarea acestora.  

Consiliul Departamentului. 
 Art. 26 (1) Consiliul Departamentului pentru studii masterale reprezintă structura 

de conducere a departamentului şi este condus de director. 
(2)  Consiliul Departamentului este format din coordonatori (responsabili) 

desemnaţi de fiecare facultate, pentru programele masterale,   reprezentând structura de 
conducere a departamentului.  

Art. 27 Consiliul Departamentului se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, 
în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, la convocarea directorului sau la cererea 
majorităţii simple a membrilor Consiliului departamentului.  

Art. 28 Hotărârile la nivelul Consiliului departamentului se iau cu majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi. Hotărârile devin definitive numai după aprobarea lor de către 
Senatul Universităţii.   

Art. 29. Consiliul Departamentului are următoarele competenţe:  
a) Elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de 

masterat, precum şi alte norme interne, ce vor intra în vigoare cu acordul Senatului 
Universităţii şi avizul conform al Consiliului de Administraţie;  

b) Transmite către conducerea Universităţii lista cu programele de masterat propuse 
pentru autorizare şi acreditare;  

c) Elaborează propuneri către conducerea Universităţii şi conducerile Facultăţilor 
referitoare la restructurarea sau desfiinţarea unor programe de studii masterale;  

d) Propune numirea de către conducerea Universităţii a comisiilor de auditare 
/acreditare internă, pentru programele de studii universitare de masterat aflate în derulare;  

e) Colaborează cu Departamentul pentru asigurarea calităţii şi imaginii din 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în vederea definirii şi implementării 
indicatorilor de performanţă specifici studiilor de master;  

f)  Colaborează cu Departamentul de cercetare şi transfer tehnologic din 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” în vederea monitorizării permanente a activităţii de 
cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice care predau la programele de studii masterale.  
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g)   Răspunde de eficienţa activităţii didactice şi de cercetare;  
h) Elaborează planurile de învăţământ şi planurile de cercetare ştiinţifică ale 

programelor de studii masterale din Universitate, în conformitate cu standardele ARACIS;  
i)  Monitorizează desfăşurarea sesiunii de examene la programele de studii 

masterale ale Universităţii şi coordonează examenele de disertaţie. 
j) Elaborează  planul de orientare  şcolară şi vocaţională a programelor universitare 

de masterat.  
k) Îndeplineşte alte atribuţii ce decurg din hotărârile Senatului universitar, 

Consiliului de administraţie şi Consiliului facultăţii,  în conformitate prevederile legale în 
vigoare. 
 

Directorul de departament 
Art. 30. Directorul Departamentului pentru studii masterale realizează 

managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el 
este ajutat de Consiliul departamentului.  

Art. 31. (1) Directorul Departamentului pentru studii masterale este desemnat în 
urma unui concurs public, organizat de conducerea Universităţii, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  

(2) Directorul Departamentului poate fi revocat din funcţie de către Senatul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, la propunerea Rectorului sau a 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie.  

Art. 32. Directorul Departamentului pentru studii masterale prezidează şedinţele 
Consiliului departamentului  şi se subordonează direct  Rectorului din punct de vedere al 
activităţii academice şi Preşedintelui Consiliului de Administraţie din punct de vedere 
administrativ şi financiar.  

(3) Directorul Departamentului pentru studii masterale reprezintă departamentul în 
organismele de conducere de la nivelul Universităţii.  

Art. 33. Directorul Departamentului pentru studii masterale are următoarele 
competenţe:   

a) reprezintă Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca I.O.S.U.M. în 
relaţiile cu mediul economic, cu spaţiul academic european şi cu autorităţile naţionale;  

b) întocmeşte rapoarte de  activitate privind calitatea programelor de studii 
masterale, pe care le prezintă, conducerii Universităţii;  

c) elaborează Raportul general de autoevaluare a calităţii programelor de studii 
masterale, pe baza rapoartelor de autoevaluare întocmite de coordonatorii programelor 
masterale din Facultăţi;  

d) aprobă fişelor de disciplină la ciclul master, a cursurilor şi a altor resurse 
didactice, pentru fiecare program de studii masterale; 

e) elaborează planurile operaţionale ale departamentului, şi asigură îndeplinirea 
lor; 

f) susţine în faţa Senatului şi a Consiliului de Administraţie documentele 
propuse spre aprobare de către Consiliul Departamentului pentru studii masterale; 

g) monitorizează derularea activităţilor curente pentru fiecare program masteral 
în parte, păstrând un contact permanent cu Decanatele Facultăţilor, prin reprezentanţii 
desemnaţi în Consiliu;  
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h) monitorizează respectarea standardelor privind încadrarea cu personal 
didactic titular la programele de studii masterale ale Universităţii, acordând prioritate 
cadrelor didactice titulare, cu a activitate de cercetare ştiinţifică remarcabilă, la nivel 
naţional şi internaţional;  

i) gestionează baza de date a Departamentului pentru studii masterale din cadrul 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi a site-ului Departamentului. Răspunde de pagina 
web a Departamentului; 

j) asigură fluxul informaţional între Facultăţi şi conducerea Universităţii, în 
legătură cu desfăşurarea activităţilor în cadrul studiilor universitare de masterat; 

k) monitorizează calitatea ştiinţifică a disertaţiilor de masterat, pentru fiecare 
program de studii masterale;  

l) monitorizează inserţia pe piaţa forţei de muncă a absolvenţilor programelor 
de masterat din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; 

m)  răspunde de elaborarea dosarelor pentru autorizarea şi acreditarea 
programelor masterale ale Universităţii de către comisiile ARACIS şi pregăteşte vizitele 
comisiilor de specialitate ale ARACIS, privind evaluarea şi acreditarea programelor 
masterale.; 

n) răspunde de întocmirea corectă  şi la timp a documentelor solicitate pentru 
evaluarea programelor de studii universitare de masterat şi a personalului din 
departament;  

o) răspunde de programarea activităţilor didactice şi urmăreşte derularea lor 
integrală ; 

p) răspunde de calitatea activităţii didactice şi de cercetare a departamentului; 
q) asigură reaspectarea eticii şi deontologiei profesionale la nivelul 

departamentului; 
r) avizează fişele de autoevaluare ale personalului didactic şi de cercetare; 
s) repartizează atribuţiile membrilor consiliului departamentului;  
t) propune Rectorului un înlocuitor, din cadrul Consiliului Departamentului 

pentru studii masterale, în cazurile de absenţă mai îndelungată sau de incapacitate fizică; 
u)  îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de fişa postului.  

 
Responsabilităţile în cadrul Departamentului de Studii Masterale  

 
Art.34. Coordonatorul unui program de studii masterale răspunde direct de 

implementarea procedurilor şi de asigurarea calităţii programului respectiv. 
Art.35 Coordonatorul unui program de studii masterale răspunde direct de 

realizarea, pe etape, cu termene precise, pentru fiecare semestru, a planului de cercetare 
ştiinţifică a masteratului respectiv, pe durata anului universitar respectiv.  

Art. 36 Coordonatorul unui lucrări de disertaţie răspunde direct de calitatea 
ştiinţifică a disertaţiei de masterat.  

Art 37.  Anual, coordonatorul unui program de studii masterale întocmeşte 
Raportul de autoevaluare a calităţii, care va fi prezentat spre  validare Conducerii 
Universităţii şi Senatului, în conformitate cu normativele ARACIS.  

Art.38. Anual, pe baza Rapoartelor de autoevaluare a calităţii, întocmite de 
coordonatorii programelor de studii masterale din Universitate, directorul Departamentului 
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de Studii Masterale elaborează Raportul de autoevaluare a calităţii programelor de 
studii masterale din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care va fi prezentat 
spre analiză şi validare Rectorului şi Senatului Universităţii.  

Art.39 Directorul departamentului de Studii Masterale răspunde în mod direct, în 
faţa Rectorului şi a Senatului Universităţii, de întregul proces de elaborare a dosarelor 
şi acreditarea de către ARACIS a  domeniilor de masterat din Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad.  

Art. 40 Fiecare coordonator al unui program de studii masterale este direct 
răspunzător,  împreună cu decanul Facultăţii de resort, în faţa Rectorului şi a Senatului 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, de întocmirea dosarului şi acreditarea 
de către ARACIS a domeniului de master pe care îl conduce.  

Art. 41 Fiecare coordonator al unui program de studii masterale din Universitate 
răspunde direct de întocmirea  anuală a  evidenţei inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de 
muncă din România şi alte state ale Uniunii Europene.  

Art. 42 Directorul Departamentului de Studii Masterale răspunde direct, în faţa 
Rectorului şi a Senatului Universităţii, la începutul fiecărui semestru, de pagina web a 
Departamentului şi de platforma e-learning, pe care sunt implementate cursurile de la 
programele de studii masterale ale Universităţii  
 Art.43 Sancţionarea, conform Codului Muncii şi legislaţiei în vigoare, a cadrelor 
didactice care predau la ciclul de studii masterale, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile 
didactice şi ştiinţifice, nu îndeplinesc criteriile de performanţă, stabilite de conducerea 
Universităţii şi de Senat.  
 

Capitolul V. 
Dispoziţii finale 

 
Art. 44 (1) Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare în 

domeniu. 
(2) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Departamentului de Studii 

Universitare de Masterat  intră în vigoare după obţinerea avizului conform al Consiliului 
de Administraţie şi aprobarea lui de către Senatul Universităţii.  

(3) Prevederile acestui regulament se pot modifica la propunerea Consiliului 
Departamentului de Studii Masterale sau a conducerii Universităţii, cu aprobarea Senatului 
Universităţii după obţinerea avizului conform al Consiliului de Administraţie.  

 
PRORECTOR DIDACTIC, 
Prof. univ. dr. Iovan Marţian 
 

 
         Director Departament, 

Lect. univ. dr. Sorin Bulboacă 


