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REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat
în USAMV Iaşi
Prezentul regulament a fost elaborat în baza Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale,
Legii 288/2004, privind organizarea studiilor universitare, a Legii 87/2006 pentru aprobarea
O.U.G. nr. 75/2005, cu privire la asigurarea calităţii educaţiei, a H.G. nr. 404/2006, referitoare la
organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master, precum şi a hotărârilor Senatului
USAMV Iaşi.

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Masteratul reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă
pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
(2) Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă
sau într-un domeniu apropiat şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.
Art. 2. (1) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” din Iaşi este acreditată ca instituţie organizatoare de studii universitare de masterat
(IOSUM) şi va fi în continuare denumită astfel.
(2) IOSUM este evaluată la nivelul fiecărei facultăţi/departament de către Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, prin proceduri specifice, având la
bază un sistem de criterii logistice, profesionale şi ştiinţifice.
(3) USAMV Iaşi, în calitate de IOSUM, elaborează regulamentul de desfăşurare a
studiilor universitare de masterat, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 3. (1) Cunoştinţele generale şi de specialitate, abilităţile cognitive, competenţele
generale şi de specialitate, prevăzute de lege, se stabilesc pe baza reglementărilor proprii fiecărui
domeniu, prin planurile învăţământ şi programele analitice aprobate de către IOSUM.
(2) Prin modul în care sunt concepute planurile de învăţământ ale masteratelor şi sunt
elaborate programele analitice ale disciplinelor de studiu, se urmăreşte ca studiile de masterat:

♦ să formeze şi să dezvolte abilităţi superioare de cercetare independentă şi în colective
de cercetare;
♦ să dezvolte capacităţile de a valorifica, în situaţii şi contexte noi, bagajul de
cunoştinţe teoretico-aplicative acumulat prin studiile de licenţă;
♦ să stimuleze capacitatea de evaluare şi autoevaluare;
♦ să formeze aptitudini de a concepe proiecte şi de a le derula;
♦ să stimuleze iniţiativa şi spiritul antreprenorial;
♦ să dezvolte capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea
problemelor şi de a argumenta rezultatele obţinute într-un stil ştiinţific.
Art. 4. (1) Studiile de masterat se desfăşoară în cadrul departamentelor, facultăţilor şi
catedrelor din cadrul IOSUM, în următoarele domenii: Agronomie, Inginerie şi management,
Ingineria produselor alimentare, Biologie, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.
(2) Studiile universitare de masterat se desfăşoară conform ofertei educaţionale a
IOSUM, în limba română, într-una din limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de
circulaţie internaţională.
(3) Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii
masterale încheiat între masterand şi IOSUM În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile
fiecărei părţi implicate în ciclul de studii de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de
asigurare a calităţii.

Capitolul II – ORGANIZAREA CICLULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE
MASTERAT
Art. 5. (1) Studiile universitare de masterat corespund unui număr de credite de studiu
transferabile ce poate fi cuprins între 60 şi 120, în funcţie de durata studiilor universitare de
licenţă.
(2) Studiile universitare de masterat se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă,
frecvenţă redusă şi la distanţă.
(3) Forma de învăţământ la distanţă se poate organiza şi on-line.
(4) Durata studiilor universitare de masterat la formele de învăţământ de zi, cu frecvenţă
redusă şi la distanţă este aceeaşi.
(5) Durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani şi corespunde unui
număr de 30 de credite de studiu transferabile pentru un semestru de studiu.
(6) 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.
(7) Durata studiilor universitare de masterat, exprimată în credite transferabile, organizate
la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la distanţă este aceeaşi cu durata studiilor
universitare de masterat organizate la forma de învăţământ de zi.
(8) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă se pot organiza
în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă. Ministerul de resort alocă anual
pentru studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă un număr de locuri
finanţate de la buget.
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(9) Studiile universitare de masterat în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă sau la
distanţă se organizează numai în regim cu taxă. Numărul de locuri pentru studiile universitare de
masterat în regim cu taxă şi cuantumul taxei se stabilesc de către Senatul IOSUM, pe baza
legislaţiei în vigoare şi cu respectarea cerinţelor de asigurarea calităţii.
Art. 6. (1) Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de masterat de regulă persoanele
titularizate în învăţământul superior care au obţinut titlul ştiinţific de doctor.
(2) Titularii de curs pot fi cadrele didactice cu gradul de profesor universitar, conferenţiar
universitar sau lector/şef de lucrări care au obţinut titlul de doctor.
Art. 7. (1) Programul de pregătire universitară de masterat se desfăşoară în cadrul
IOSUM, pe baza planului de învăţământ aprobat de Senatul universitar, în conformitate cu
prevederile legale.
(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 şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi pentru toate cele trei
forme de învăţământ.
(4) În cadrul programului de pregătire universitară de masterat, pentru a evidenţia
rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare, se utilizează sistemul de credite de
studiu transferabile.
(5) IOSUM este autorizată să stabilească propriile reguli de evaluare a masteranzilor şi
criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară de
masterat.
(6) Programul de pregătire al masterandului trebuie să conţină şi o componentă de
cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu specificul domeniului de studii.

Capitolul III – ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN CADRUL STUDIILOR
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 8 (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 (ARACIS).
(3) Asigurarea internă a calităţii reprezintă activităţile de autoevaluare, standardele,
normele, măsurile, procedurile stabilite de USAMV Iaşi, în vederea obţinerii, menţinerii şi
îmbunătăţirii calităţii, pe baza elementelor prevăzute la aliniatul (2)
(4) Principalii responsabili de calitatea programului de masterat sunt IOSUM,
facultatea/departamentul în care se organizează acest program şi masterandul.
Art. 9 – Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:
A. Capacitatea instituţională care rezultă din organizarea internă şi din infrastructura
disponibilă, definită prin următoarele criterii:
a) structurile instituţionale;
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b) baza materială;
c) resursele umane.
B. Eficacitatea educaţională care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii:
a) conţinutul programelor de studiu;
b) rezultatele învăţării;
c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
d) activitatea financiară a organizaţiei.
C. Managementul calităţii care se concretizează prin următoarele criterii:
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor
şi activităţilor desfăşurate;
c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului didactic;
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi,
după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.
Art. 10 (1) În baza procedurilor interne de asigurare a calităţii, IOSUM efectuează
evaluarea internă a studiilor universitare de masterat, la finalul fiecărui an universitar.
(2) La nivelul USAMV Iaşi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
- elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare
a calităţii, aprobate de conducerea USAMV Iaşi, ca IOSUM, conform domeniilor şi criteriilor
prevăzute în Art. 9.
- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în USAMV
Iaşi, ca IOSUM Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare
şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern;
- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
- cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
Art. 11 (1) În baza procedurilor externe de asigurare a calităţii, USAMV Iaşi, ca IOSUM
este evaluată o dată la 5 ani de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior, pentru a se urmări menţinerea standardelor de calitate.
Art. 12 (1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau etică profesională,
Ministerul de resort, pe baza unui raport de evaluare, întocmit de Agenţia Română pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, poate lua următoarele măsuri:
a) retragerea, pentru programele de masterat ce nu respectă standardele prevăzute în
prezentul alineat, a dreptului IOSUM de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi
masteranzi, pentru o durată egală cu a ciclului studiilor universitare de masterat respective;
b) retragerea calităţii de IOSUM
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(2) Redobândirea dreptului IOSUM de a organiza concurs de admitere în ciclul de studii
universitare de masterat sau a calităţii de IOSUM, se poate obţine numai pe baza unui nou raport
extern de evaluare a Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior şi cu
aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după cel puţin 3 ani de la aplicarea sancţiunii.

Capitolul
MASTERAT

IV

–

ADMITEREA

LA

STUDIILE

UNIVERSITARE

DE

Art. 13 (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de
masterat:
a) absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare - studiile
universitare de licenţă, în acord cu Legea nr. 288/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) absolvenţi, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă
durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, prevăzute la
lit. a).
(2) Condiţiile de admitere sunt aceleaşi pentru ambele categorii de candidaţi prevăzute la
alin. (1).
Art. 14 (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat, indiferent de forma
de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs, organizat anual de IOSUM, înainte de
începerea anului universitar.
(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat
se realizează în conformitate cu regulamentul propriu al USAMV Iaşi, în calitate de IOSUM
(3) Concursul de admitere la studii universitare de masterat poate conţine o serie de probe
scrise şi/sau orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor universitare de masterat
organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi
verificarea competenţelor lingvistice pentru limba de studiu.
(4) Înscrierea la concursul de admitere la studiile 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 pot verifica pe baza unei bibliografii cuprinzând
lucrări de specialitate, anunţată din timp de IOSUM
Art. 15 (1) Pentru înscriere la concursul de admitere la masterat, candidaţii vor prezenta
la secretariatele Facultăţilor, în termenul stabilit, un dosar cu următoarele acte:
- cerere tip pentru înscriere la admitere;
- diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original;
- diploma de bacalaureat (original)
- certificat de naştere (copie legalizată)
- certificat de căsătorie (copie legalizată – dacă este cazul)
- copie a actului de identitate
- adeverinţă medicală
- 4 fotografii tip legitimaţie
- atestat de competenţe lingvistice
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chitanţa de plată a taxei de concurs (cuantumul aceste taxe este stabilit anual de către
Senatul IOSUM).
Art. 16 (1) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studiile universitare de masterat au
dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma
de învăţământ.
Art. 17 (1) Înmatricularea candidaţilor la studii universitare de masterat se face prin
decizie a Rectorului USAMV Iaşi, în urma concursului de admitere.

Capitolul V – MASTERANDUL
Art. 18 (1) Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la
studiile universitare de masterat poate urma un singur program de masterat pe locuri finanţate de
la bugetul de stat.
(2) Persoana care a fost admisă la studiile universitare de masterat are calitatea de student
şi poartă denumirea generică de masterand, pe toată durata ciclului II de studii universitare şi
poate urma, în acelaşi timp, o singură specializare, indiferent de forma de finanţare.
(3) Masterandul înscris la forma de învăţământ cu frecvenţă, având calitatea de student,
potrivit art. 18 aliniatul (2), beneficiază de burse şi drepturi sociale în condiţiile legii.
(4) Bursa de masterat se acordă semestrial, într-un cuantum prevăzut pe baza criteriilor
stabilite în regulamentul propriu IOSUM
(5) Bursa de masterat se acordă din venituri IOSUM provenite din sume alocate de la
bugetul de stat, din venituri proprii, donaţii, sponsorizări şi din alte surse, în condiţiile legii.
Art. 19 (1) Masteranzii care la absolvire doresc să ocupe posturi didactice în învăţământ
trebuie să opteze pentru parcurgerea unui modul de pregătire psihopedagogică 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 de nivelul din sistemul de învăţământ în care viitorii absolvenţi doresc să
lucreze: învăţământul primar şi gimnazial, respectiv învăţământul liceal sau universitar.
Art. 20 (1) Masterandul poate solicita schimbarea temei din programul de cercetare o
singură dată în timpul studiilor universitare de masterat.
(2) Schimbarea temei programului de cercetare se aprobă conform regulamentului
propriu al USAMV Iaşi, în cadrul aceluiaşi program în care a fost înmatriculat masterandul, cel
târziu la sfârşitul primului an de studii.
Art. 21 (1) Masteranzii care urmează studiile la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă
sau la distanţă şi sunt salariaţi în administraţia publică, în regiile autonome cu specific deosebit
sau în alte unităţi bugetare au dreptul la concedii de studiu fără plată, potrivit legislaţiei în
vigoare.
Art. 22 (1) Masteranzii care îndeplinesc toate obligaţiile de studiu şi cercetare prevăzute
în contract şi susţin cu succes disertaţia primesc diploma de master în domeniul de studiu
abordat.
Art. 23 (1) Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat, pe baza unor
motive întemeiate, de ordin medical sau cu ocazia unor deplasări în străinătate pentru studii etc.
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Cazurile excepţionale, motivate prin acte justificative, pot fi aprobate doar de conducerea
IOSUM

Capitolul VI – FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTERAT
Art. 24 (1) Masteratul se încheie cu susţinerea publică a disertaţiei.
(2) Tema disertaţiei se stabileşte de către conducătorul de disertaţie împreună cu
masterandul şi se corelează împreună cu programul de pregătire universitară de masterat, cu
domeniul de competenţă al conducătorului de disertaţie, cu programele şi cu politica
instituţională ale IOSUM. Tema disertaţiei se aprobă de conducerea facultăţii sau
departamentului în care se desfăşoară studiile universitare de masterat.
(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare din cadrele didactice ale programului
respectiv de studii universitare de masterat.
Art. 25 (1) Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi
modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
(2) Procesul de elaborare şi susţinere a disertaţiei se organizează de către USAMV Iaşi,
ca IOSUM, pe baza regulamentelor proprii.
Art. 26 (1) Comisia de disertaţie este validată de către IOSUM, la propunerea Consiliului
facultăţii, pe baza regulamentelor proprii.
(2) Preşedintele comisiei de disertaţie este un reprezentat al conducerii IOSUM,
desemnat de Biroul Senat.
Art. 27 (1) Disertaţia se susţine în şedinţă publică, în faţa comisiei de disertaţie.
(2) Prezentarea disertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului în realizarea
ei şi elementele de originalitate.
Art. 28 (1) În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât română, lucrarea
va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.
(2) În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, susţinerea
publică se poate face în respectiva limbă.
Art. 29. (1) Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10, ca medie
aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Promovarea disertaţiei se face de
către masteranzii care au obţinut cel puţin media 6.
(2) În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a doua sesiune,
după ce a integrat modificările recomandate de comisie.
(3) Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine notă de promovare,
acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia
matricolă.
(4) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii
universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a disertaţiei, primeşte
diploma de studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul la diplomă, conform
reglementărilor în vigoare.
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Capitolul VII – TAXE
Art. 30 (1) Cuantumul taxelor la masterat, la una din formele cu frecvenţă, cu frecvenţă
redusă sau la distanţă, pentru locurile aprobate în regim cu taxă, precum şi eşalonarea plăţilor
sunt stabilite anual de către Senatul universităţii.
Art. 31 (1) Masteranzii care nu-şi achită la timp obligaţiile financiare stabilite de Senatul
USAMV Iaşi vor fi exmatriculaţi.

Capitolul VIII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 32 (1) Prezentul regulament intră în vigoare, începând cu semestrul I al anului
universitar 2011-2012.
(2) Regulamentul a fost aprobat în sedinţa Senatului USAMV Iaşi din data de 14
decembrie 2006 şi modificat/completat, în şedinţa din 27 iulie 2011.

PRORECTOR CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ
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