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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1.

Introducere

Prezentul ghid defineşte ansamblul de proceduri şi reglementări prin care este
coordonată activitatea de cercetare ştiinţifică / vocaţională în cadrul programelor de
master, rezultatele acesteia sunt înregistrate şi raportate, sunt ulterior diseminate, aplicate şi
utilizate. Aceste principii permit verificarea calităţii şi integrităţii informaţiilor produse prin
cercetare, sunt repere pentru asigurarea unei bune calităţi în cercetare şi servesc totodată ca
puncte de referinţă pentru identificarea “practicilor rele”, ale fraudei şi plagiatului. Un cod de
practici este un document fără prevederi obligatorii, care descrie condiţiile minime ale unui
audit şi cele care pun în lumină o practică demnă de a fi luată în considerare.
Ghidul desemnează o serie comprehensivă de aşteptări la nivelul întregului sistem,
aşteptări care tratează probleme de managementul calităţii academice şi standardele în
învăţământul superior. Ofera un punct de referinţă legitim instituţilor care asigură în mod
conştient, activ şi sistematic calitatea academică şi standardele programelor, premiilor şi
diplomelor.
Ghidul porneşte de la ideea că, ţinând cont de principiile şi practici asupra cărora s-a
căzut de acord la nivel naţional, fiecare instituţie are propriul ei sistem independent de
verificare atât a calităţii şi standardelor, cât şi a eficienţei sistemului sau de asigurare a
calităţii. Pentru elaborarea unui cod de practici este nevoie de asistenţă / consultanţă din
partea unor practicieni bine documentaţi şi informaţi.
Dispoziţiile ghidului se aplică şi în programele de studii universitare de masterat in
domeniul inginerie agroalimentară, realizate în cadrul cooperării intre universităţile care
deruleaza astfel de programe de studiu, pe baza acordului între instituţiile interesate.
Subiectele reglementării sunt:
a) masteranzii care urmează programe de studii universitare de masterat organizate
în universitaţi, indiferent de filieră şi formă;
b) cadrele didactice şi cercetătorii ştiinţifici care participă la realizarea studiilor
universitare de masterat in domeniul ingineriei agroalimentare.
1.2.

Obiectivele ghidului de bune practici
În viitorul apropiat, o ameninţare serioasă pentru puterea inovatoare a UE, pentru
capacităţile de cunoaştere şi pentru creşterea productivităţii o reprezintă reducerea posibilă,
care a fost dejaidentificată, a numărului de cercetători, în special din anumite discipline cheie.
Acest proces poate prejudicia îndeplinirea obiectivelor stabilite la Lisabona şi Barcelona. În
consecinţă, este imperativ ca Europa să îmbunătăţească condiţiile de atractivitate a
domeniului pentru cercetători şi să consolideze implicarea cercetătoarelor în această
activitate. Aceasta se poate realiza prin acordarea de ajutor pentru crearea condiţiilor
necesare pentru cariere mai susţinute şi mai atrăgătoare în domeniul Cercetării şi Dezvoltării.
Piatra de hotar pentru progresul cunoaşterii ştiinţifice, a dezvoltării tehnologice o
reprezintă resurse umane suficiente şi bine pregătite pentru domeniul Cercetării şi Dezvoltării.
Astfel se poate obţine o calitate a vieţii şi se poate asigura bunăstarea cetăţenilor europeni, în
acelaşi timp, contribuindu-se la competitivitatea Europei.
Totodată trebuie introduse şi aplicate instrumente noi de dezvoltare a carierei cercetătorilor,
astfel contribuind la îmbunătăţirea previziunilor de evoluţie a carierei pentru cercetătorii din
Europa.
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De asemenea, previziuni justificate şi mai vizibile privind evoluţia carierei contribuie la
construirea unei atitudini pozitive a publicului faţă de profesia de cercetător şi, prin aceasta,
încurajează, mai mulţi tineri să îmbrăţiseze o carieră în domeniul cercetării.
Un ultim scop politic al acestui ghid este acela să contribuie la evoluţia unei pieţe
europene a muncii atractive, deschise şi sustenabile pentru cercetători, în care condiţiile
cadru să permită recrutarea şi menţinerea unor cercetători de calitate înaltă, într-un mediu
care să conducă la obţinerea efectivă de performanţe şi la productivitate.
Prin aplicarea dispoziţiilor ghidului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective
specifice:









formarea aptitudinilor de abordare a domeniului ingineriei, agricole şi pentru industria
alimentară în acord cu cerinţele biosistemelor naturale de conservare şi protecţie a
potenţialului natural existent;
dezvoltarea prin intermediul disciplinelor de cunoaştere avansată incluse în oferta
pachetului educaţional de aptitudini de abordare interdisciplinară care să fructifice
cunoştinţele dobândite în cadrul învăţământului de licenţă;
formarea deprinderilor de cercetare aplicativă avansată în concordanţă cu trend-ul
european în ingineria agroalimentară;
formarea de specialişti capabili să instrumenteze echipamente tehnice avansate şi să
acceseze nivelul decizional privind dezvoltarea tehnicilor şi tehnologiilor, precum şi
managementul de producţie în domeniul agro-alimentaţiei;
crearea mediului ştiinţific şi de cercetare oportun absolvenţilor ce doresc să-şi
desăvârşească educaţia tehnică ulterioara prin doctorat.

Capitolul II. TERMINOLOGIE
În sensul prevederilor Ghidului, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:
a) cercetare ştiinţifică – reprezintă activitatea de producere de cunoaştere nouă, prin
utilizarea şi dezvoltarea metodologiei ştiinţifice actuale. Include activităţi cum ar fi:
generarea de idei noi; producerea de inovaţii care să răspundă nevoilor industriei,
comerţului sau sectorului public; utilizarea cunoaşterii existente în dezvoltări
experimentale care conduc la proiectarea şi producerea de noi materiale,
componente sau procese; crearea, dezvoltarea sau menţinerea infrastructurii
intelectuale a disciplinelor ştiinţifice prin produse cum ar fi dicţionare, ediţii critice
sau tratate, baze de date ale cercetării ştiinţifice. Nu sunt incluse în aria cercetării
ştiinţifice activităţi cum ar fi: testarea şi analiza rutinieră de materiale, componente
sau procese, elaborarea de manuale, sinteze, crestomatii sau alte materiale de
predare-învăţare care nu se bazează pe propria cercetare ştiinţifică originală.
b) învăţarea prin cercetare - este o formă avansată de învăţare care presupune
dobândirea şi producerea cunoştinţelor prin participarea directă la un proces de
cercetare ştiinţifică;
c) programul individual de cercetare ştiinţifică - se referă la un proiect de activitate de
cercetare ştiinţifică în care sunt specificate instituţional obiectivele şi rezultatele
aşteptate, precum şi etapele, metodele şi resursele necesare realizării acestora
într-o perioadă dată de timp;
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d) criteriile - se referă la principiile, normele şi indicatorii pe baza cărora se fac
evaluările rezultatelor cercetării. Indicatorii sunt rezultatul operaţionalizarii
principiilor şi normelor;
e) studiile universitare de masterat constituie ciclul superior de studii universitare,
centrat pe învăţarea prin cercetare, şi a cărui finalitate constă în dezvoltarea
resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice; studiile universitare
de masterat permit dobândirea unei calificări de nivelul 7 din Cadrul European al
Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).
f)

teza de disertaţie este lucrarea ştiinţifică care prezintă o cercetare ştiinţifică ,
realizată cu contribuţii originale de către un student-masterand în cadrul studiilor
universitare de masterat; teza de disertaţie este o condiţie legală pentru obţinerea
titlului de master in stiinte;

g) masterandul - este studentul înmatriculat în programul de studii universitare de
masterat;
h) îndrumătorul tezei de disertaţie - este cadrul didactic sau cercetătorul ştiinţific
abilitat să coordoneze activitatea masterandului în cadrul proiectului de cercetare
aferent tezei de disertaţie.
i)

conflictul de interese între îndrumatorul tezei de disertaţie şi masterand –
reprezintă situaţiile în care relaţia dintre masterand şi îndrumatorul tezei este
concomitentă cu o relaţie de rudenie până la gradul al III-lea consecutiv, relaţii de
căsătorie sau afinitate, precum şi relaţii în care masterandul se află faţă de
ăndrumatorul tezei într-o poziţie ierarhică superioară de conducere, control,
autoritate sau într-o poziţie de evaluare instituţională directă, în cadrul universita
sau al oricărei alte organizaţii.

2.1. Structura sistemului de cercetare-dezvoltare din România (1,2)
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organism al administraţiei publice centrale pentru
domeniul de cercetare-dezvoltare, are misiunea de a elabora, aplica, monitoriza şi evalua
politicile în domeniile cercetării-dezvoltării şi inovării, contribuind la dezvoltarea activităţilor
desfăşurate în domeniile respective şi la integrarea lor în circuitul ştiinţific şi tehnic
internaţional, în scopul lărgirii patrimoniului naţional şi internaţional ştiinţific, a creşterii
eficienţei şi competitivităţii economiei şi asigurării unei dezvoltări rapide şi durabile în plan
economic şi social.
În conformitate cu prevederile Legii privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
ansamblul unităţilor şi instituţiilor cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea constituie sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.
Din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare fac parte următoarele categorii de
unităţi, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens :
a. institute naţionale de cercetare-dezvoltare (INCD-uri);
b. institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare
ale academiilor de ramură;
c. institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
d. institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes naţional;
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e. institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;
f. institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;
g. centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
h. unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;
i. societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate
cercetarea-dezvoltarea;
j. instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
k. alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetareadezvoltarea.
Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din
cadrul sistemului naţional de cercetare se constituie din:
a) fonduri de la bugetul de stat;
b) fonduri atrase de la agenţi economici;
c) fonduri provenite din cooperări internaţionale;
d) alte fonduri constituite conform legii.
Atribuţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ca autoritate de stat pentru domeniul cercetăriidezvoltării, constau în:
a) elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale;
b) asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale;
c) coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale;
d) stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare.
Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin:
1. Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (PNCDI),
2. Planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale,
3. Alte planuri, programe şi proiecte de cercetare.
În conceperea Planulului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (PNII) s-a avut in
vedere rolul sistemului national de cercetare-dezvoltare-inovare, care este acela de a
dezvolta stiinta si tehnologia pentru cresterea competitivitatii economice,
imbunatatirea calitatii sociale si sporirea cunoasterii cu potential de valorificare si
largire a orizontului de actiune.
Totodata se urmareste atingerea celor trei obiective strategice ale sistemului national de
CDI si anume:
1. Crearea de cunoastere, respectiv obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf,
competitive pe plan global, in scopul cresterii vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si
a transferarii ulterioare a rezultatelor in practica socio-economica.
2. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare, cu impact la nivelul
agentilor economici si transferul cunostintelor in practica economica.
3. Cresterea calitatii sociale, respectiv gasirea de solutii tehnice si stiintifice care sustin
dezvoltarea sociala si imbunatateste conditia umana a acesteia.
2.2. Resursele umane din activitatea de cercetare-dezvoltare (3,4)
Resursele umane ale cercetării-dezvoltării cuprind persoanele din sistemul de
cercetare-dezvoltare care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au
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capacitatea şi competenţa de exercitare deplină a atribuţiilor şi a drepturilor încredinţate şi
asumate şi respectă etica şi deontologia profesională (Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Art. 1)
Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes naţional şi cuprinde (Art. 4):
a) dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice;
b) participarea la transferul cunoştinţelor şi tehnologiilor în toate domeniile vieţii economice;
c) şi sociale;
d) participarea la valorificarea eficientă a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare,
e) pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.
Personalul de cercetare-dezvoltare (Art. 5):
a) asimilează, utilizează şi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în
domeniul specific de activitate;
b) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.
Activitatea din structurile de cercetare-dezvoltare se desfăşoară de către următoarele
categorii de personal (Art. 6):
a) personal de cercetare-dezvoltare;
b) cadre didactice universitare;
c) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;
d) personal din aparatul funcţional
Capitolul III. DOMENII de CERCETARE, ARII TEMATICE şi TEMATICI PRIORITARE cu
PROFIL AGROALIMENTAR
Declaraţia fiecărei instituţii de învăţământ superior cu privire la misiunea sa în
societate reprezintă un mix al funcţiilor formativă, inovativă si de mobilitate ocupaţională.
Dintre aceste trei functii, cea inovativă numită şi funcţia de cercetare ştiinţifică a universităţii
constă în stimularea producerii şi valorificării inovaţiei şi creaţiei originale fără de care
orizonturile cunoaşterii şi performanţele acţiunii umane nu s-ar fi dezvoltat [1]. Universitatea isi
indeplineste functia inovativa pentru absolventii de masterat din domeniul ingineriei
alimentare daca va asigura:
- formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă in domeniul alimentelor
funcţionale, a biotehnologiilor, a descoperirii de noi resurse de materii prime pentru producţia
alimentară;.
- pregătirea interdisciplinară de un inalt nivel, care să ofere absolvenţilor posibilităţi de a
desfăşura activităţi de control vamal, sanitar - veterinar, de protecţie a mediului şi a
consumatorului;
- formarea de specialişti cu abilităţi manageriale prin adaptare şi readaptare la mutaţiile din
sistemul economic, realizarea unor venituri proprii din activităţi de cercetare ştiinţifică, taxe,
proiectare, consulting;
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Principalele domenii de cercetare, arii tematice şi tematici prioritare cu profil
agroalimentar şi domenii conexe, în acord cu domeniile definite la nivel european propuse
spre analiză în cadrul proiectului CALIMAS sunt prezentate în Anexa 1. Aşa după cum se
poate observa prin continutul Anexei 1, ariile si tematicile de cercetare stiintifică vizează
cu precădere rezolvarea eficientă a unor probleme specifice legate de:
-

cultura plantelor si cresterea animalelor în exploatatiile agroturistice si cele
aflate în conversie ecologica;

-

controlul si expertiza alimentelor, de toxicologie si biodetectia alimentelor,
biosecuritate, riscurile si biosiguranta alimentelor, biosiguranta agriculturii;

-

probleme specifice industriei alimentare sub aspect tehnic, economic, juridic
si mai ales tehnologic ca: obtinerea unei game de produse alimentare
naturale cu virtuti terapeutice, alimente probiotice, sucuri naturale si
biostimulatoare, produse alimentare dietetice, produse alimentare ecologice,
etc

Prin stimularea, cresterea competitivitatii si integrarea în programa didactica a
activitatii de cercetare se urmareste sprijinirea institutionala în formarea de specialisti cu profil
complex care pot sa utilizeze eficient si ecologic resursele naturale, materiale, financiare si
umane, în traditia specifica poporului român, cu integrarea valorilor agro-alimentare, turistice
şi de management într-o concepţie unitară a tuturor elementelor care concură la realizarea
unor performanţe care sa fie viabile în Comunitatea Europeana
Programele de master propuse de cele trei universitati partenere in cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/61841, au misiunea de a forma specialişti cu o pregătire superioară, apţi
pentru a fundamenta decizii, strategii şi programe în domeniul tehnologiilor şi al controlului
calitatii produselor agroalimentare, precum şi pentru a lucra în activitatea de cercetare
ştiinţifică din sectorul industriei alimentare. Totodată, se urmăreşte aprofundarea cunoştinţelor
dobândite în ciclul de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi asigurarea
unei substanţiale baze de pregătire pentru doctorat.
Absolventul de studii universitare de masterat de cercetare în profil agroalimentar
dobândeşte acele competenţe care îi permit să lucreze în contexte slab sau insuficient
definite, să desfăşoare acţiuni semidirijate sau autonome, să cerceteze şi evalueze situaţii
reale complexe pentru a formula alternative de decizie. În unele împrejurări, titularul unei
dilpome de master poate fi autorizat să facă alegerea raţională a soluţiei pentru problema
întâlnită. El trebuie să fie capabil să susţină cu argumente logice opţiunea sa.
În actuala ofertă a universităţilor româneşti există mai multe tipuri de programe de studii de
masterat cu profil agroalimentar. Indiferent de tipul de program, cercetarea la care
participă masterandul trebuie să dezvolte, urmatoarele competenţe generale respectiv
profesionale:
A. Competenţe generale:
 aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare în industria agroalimentară;
 capacitatea de a comunica rezultatele activităţii în mod demonstrativ;
 capacitatea de a soluţiona în mod creativ probleme specifice, de a comunica rezultate
în mod demonstrativ;
 capacitatea de a elabora studii şi rapoarte aplicabile profesional
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B. Competenţe profesionale:
 Dezvoltarea metodelor de cercetare aprofundată în domeniile bioresurse vegetale si
animale, biotehnologii agroalimentare.
 Operarea cu softuri de simulare şi modele numerice.
 Dezvoltarea modelelor complexe de rezolvare a problemelor din stiinţa si ingineria
agroalimentară.
 Implementarea metodelor de analiză a producţiei agricole si animale.
 Dezvoltarea abilităţilor de control a proceselor automate în industria alimentară.
 Dezvoltarea strategiilor de management a deşeurilor.
 Dezvoltarea abilităţilor de aplicare corectă a legislaţiei europene şi naţionale în
domeniul biosistemelor agricole şi alimentare.
Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială a programelor de master
Strategia cercetării în instituţia de învăţământ face parte integrantă din planul strategic
instituţional.
Strategia cercetării trebuie să ofere o soluţie echilibrată între cercetarea fundamentală şi cea
aplicată.
Instituţia este responsabilă pentru asigurarea calităţii “procesului de cercetare”, proces
complex, care, pe lângă calitatea “cercetării în sine” include şi procedurile de administrare a
fondurilor alocate pentru cercetare, fonduri provenite de la bugetul public sau de la surse
private sau externe.
Activitatea de cercetare impune la nivelul instituţiei următoarele principii:
→ Onestitatea impune ca cercetătorii şi corpul academic să aibă o atitudine responsabilă faţă
de ceilalţi membri, să asigure corectitudinea datelor obţinute prin cercetare, să nu genereze
conflicte, să respecte proprietatea intelectuală a rezultatelor, să recunoască paternitatea
rezultatelor altor colective, să nu accepte plagiatul sau pirateria şi să nu întreprindă acţiuni
care să determine violarea relaţiilor de colegialitate din colectivele de cercetare.
→ Deschiderea cere ca universitatea să încurajeze cooperarea intra- şi interuniversitară,
schimbul de idei, valorificarea în comun a rezultatelor ştiinţifice, fără ca acestea să ducă la un
conflict privind proprietatea intelectuală a rezultatelor cercetării. Se recomandă în acest sens
patentarea rezultatelor.
→ Responsabilitatea. Fiecare membru al comunităţii academice trebuie să promoveze
responsabilitatea în cadrul colectivelor, să nu tolereze falsul, plagiatul şi să contribuie la
crearea unui climat propice valorificării potenţialului ştiinţific. Fiecare membru al comunităţii
trebuie să-şi asume responsabilitatea rezultatelor cercetării.
→ Cooperarea. Echipele de cercetare trebuie să lucreze unitar, implicând în această
activitate întregul colectiv şi asigurându-le tuturor, în funcţie de rezultate, o pondere
corespunzătoare în materialele publicate.
→ Integritatea impune stabilirea unei conduite morale ireproşabile în activitatea de cercetare.
Aceasta cere eforturi deosebite în verificarea cu atenţie a rezultatelor obţinute şi eventual
publicate, şi retractarea anumitor rezultate dacă ulterior s-au dovedit eronate. In acest sens
universitaţile trebuie:
- să creeze o Comisie de etică pentru monitorizarea aplicării principiilor enunţate pentru
fiecare activitate de cercetare desfăşurată.
- creat un cod etic ce defineşte practicile în cercetare şi reglementează experimentele pe
animale şi subiecţi.
De asemenea condiţiile generale de cercetare, aplicabile masteranzilor vizează
printre altele:
- Libertatea de cercetare
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Masterandul, odată cooptat intr+o echipă de cercetători trebuie să îşi concentreze activitatea
pentru binele omenirii şi pentru extinderea frontierelor cunoaşterii ştiinţifice, dar, în acelaşi
timp, se bucură de libertatea de gîndire şi de exprimare şi de libertatea de a identifica metode
prin care să se rezolve probleme, în conformitate cu principiile şi practicile de etică,
recunoscute.
Cu toate acestea, masterandul, în calitate de tanar cercetător, trebuie să recunoască limitele
acestei libertăţi care rezultă din circumstanţe speciale de cercetare (inclusiv supraveghere/
ghidare/ management) sau din constrângeri operaţionale, de exemplu: motive bugetare sau
de infrastructură, sau, din motive de protecţie a proprietăţii intelectuale. Astfel de limitări nu
trebuie, totuşi, să contravină principiilor şi practicilor etice, recunoscute, la care trebuie să
adere cercetătorii.

- Principii etice
Masteranzii trebuie să adere la practicile etice recunoscute şi principiile fundamentale ale
eticii, corespunzătoare disciplinei lor (disciplinelor lor), precum şi la standardele de etică,
existente în diferitele Coduri de Etică naţionale, sectoriale sau instituţionale .
- Responsabilitatea profesională
Masterandul cooptat intr-un proiect de cercetare trebuie să facă toate eforturile necesare
pentru a se asigura că activitatea lui este relevantă pentru societate şi că nu dublează
cercetările realizate anterior, în altă parte. El trebuie să evite plagiatul de orice tip, să respecte
principiul proprietăţii intelectuale şi proprietatea comună a datelor în cazul cercetărilor
realizate în colaborare cu un supraveghetor(i) şi/ sau cu alţi cercetători.
- Responsabilitate
Masteranzii trebuie să fie conştienţi că sunt răspunzători în faţa indrumătorilor lor, a
universităţii, precum şi, din motive de etică, în faţa societăţii ca tot. În particular, atunci cand
masterandul face parte dintr-un proiect de cercetare finanţat din fonduri publice este, de
asemenea, răspunzător pentru utilizarea eficientă a banilor contribuabililor.. Metodele de
colectare şi analiză, rezultatele şi, acolo unde este posibil detalii privind datele activităţii
trebuie să fie deschise verificării externe şi interne, ori de câte ori este necesar şi la solicitarea
autorităţilor competente.
- Relaţia cu îndrumătorul temei de cercetare
În etapa de formare, masteranzii trebuie să stabilească o relaţie structurată şi periodică cu
supraveghetorul (supraveghetorii) lor şi cu reprezentantul (reprezentanţii) facultăţii/
departamentului, astfel încât să beneficieze din plin de această relaţie. Aceasta include
păstrarea evidenţelor tuturor etapelor de lucru şi ale tuturor descoperirilor de cercetare,
obţinerea de feed-back prin intermediul rapoartelor şi seminarelor, aplicarea acestuia şi
desfăşurarea unei activităţi în conformitate cu termenele şi calendarele convenite, care să se
concretizeze în rezultate şi apoi in final intr-o teză de disertaţie.
- Recunoaşterea experienţei dobândite prin mobilitate
Orice experienţă dobândită prin mobilitate, de exemplu stagiu în altă ţară/ regiune sau în altă
structură de cercetare (publică sau privată) sau schimbarea de la o disciplină sau un sector la
altul, fie ca parte din formarea iniţială în cercetare, fie într-o altă etapă a carierei de cercetare,
sau experienţa dobândită prin mobilitatea virtuală trebuie considerate ca o contribuţie
valoroasă la evoluţia profesională a masterandului ca potential cercetator.
1.Calitatea cercetării poate fi evaluată prin:
– articole, cărţi, monografii, publicaţii, participări la conferinţe;
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– personal de cercetare (profesori şi studenţi);
– transfer de cunoştinţe şi aplicaţii ale cercetării în probleme practice, în mediul economicosocial sau industrial.
2. Instituţia trebuie să asigure infrastructura academică necesară desfăşurării activitatii de
cercetare. Acesta include:
– existenţa unui corp profesoral, cercetători de înaltă calitate;
– existenţa unui raport corect între numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice;
– existenţa unei infrastructuri tehnice pentru cercetare, accesibile studenţilor masteranzi;
– acces direct al studenţilor la echipamente IT, la biblioteca electronică şi la mijloace de
informare electronice;
– existenţa unei strânse legături cu mediul socio-economic, astfel încât rezultatele cercetării
să poată fi implementate;
– existenţa unor soluţii de finanţare externe pentru dezvoltarea proiectului de cercetare.
3. Instituţia trebuie să asigure o “cultură a cercetării” în cadrul programului, cu participarea
totală a studenţilor. Aceştia vor fi încurajaţi continuu prin publicarea rezultatelor, participări la
seminarii şi workshopuri, acordarea unor distincţii şi diplome, etc.
4. Instituţiile vor asigura oportunităţile necesare pentru studenţi, pe durata programului, în
special pe direcţia cercetării. Instituţiile vor organiza mecanisme prin care să se asigure
feedback-ul programelor de master. Acest feedback trebuie să funcţioneze permanent şi să
aibă un caracter constructiv.
5. Instituţiile vor defini criterii corespunzătoare standardelor academice ale programelor de
master. Acestea vor fi relevante în special pentru componenta de cercetare. Aceste criterii vor
fi permanent revizuite şi transmise studenţilor şi personalului.
6. Instituţia trebuie să se asigure că studenţii şi-au însuşit responsabilităţile ce le revin în
cadrul programului in activitatea de cercetare. Acestea includ:
– responsabilitate în dezvoltarea lor profesională;
– menţinerea unui contact cât mai îndelungat cu cercetătorii şi corpul academic, pe toată
durata programului;
– respectarea termenelor impuse pentru activităţile de cercetare cerute în cadrul programului;
– să cunoască reglementările instituţiei, etica cercetării, dreptul de proprietate
intelectuală, etc.
7. În vederea asigurării accesului studenţilor la cele mai bune facilităţi de instruire şi cercetare,
se recomandă iniţierea de programe în parteneriate interuniversitare, cu institute de cercetare
şi întreprinderi inovative. Formulele de organizare pot urma modele recomandate de Procesul
Bologna, European Institutes of Innovation and Technology (E.I.T.) şi alte iniţiative similare.
8. Instituţia trebuie să furnizeze studenţilor:
– obiectivele iniţiale ale cercetării şi cerinţele specifice impuse prin tema de cercetare
(contractul de cercetare) abordată.
– etapele şi fazele impuse prin contractul de cercetare;
– modul de monitorizare al cercetării;
– modul de finalizare al cercetării.
9. Evaluarea standardelor de cercetare trebuie să fie riguroasă şi transparentă.
Modalităţile de evaluare ale studenţilor pot fi: examinare orală, test scris şi evaluare de proiect
(lucrare practică).
10. Procedurile de evaluare se comunică tuturor părţilor implicate: studenţilor, supervizorilor şi
examinatorilor.
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11. Un mecanism special va analiza toate apelurile studenţilor şi observaţiile lor referitoare la
calitatea cercetării, a sistemului de evaluare şi a suportului tehnic.
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CAPITOLUL IV. ASPECTE LEGATE DE ABORDAREA INSTITUTIONALĂ A EVOLUŢIEI
CUNOAŞTERII ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, ÎN CONDIŢIILE RESPECTĂRII STATULUI
DE DREPT, A LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE ŞI A DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE
OMULUI
4.1. Norme generale de integritate în domeniul cercetării ştiinţifice
Codul de etică şi deontologie profesională a personalului de cercetare-dezvoltare,
elaborat în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aşa cum a fost aprobată prin Legea Nr. 324 din 8 iulie
2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea Nr. 319 din 8 iulie 2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu Legea Nr. 206 din 27 mai 2004 privind
conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu Ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării Nr. 400 din 22 februarie 2007 şi cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării ştiinţifice, are în vedere reglementările
internaţionale în domeniu, legislaţia Uniunii Europene şi standardele acesteia privind etica în
cercetarea ştiinţifică.
Buna conduită în cercetarea ştiinţifică se referă la:
(a) respectarea legii;
(b) garantarea libertăţii în ştiinţă, în cercetarea ştiinţifică şi în
învăţământ;
(c) respectarea principiilor bunei practici ştiinţifice;
(d) asumarea responsabilităţilor.
Astfel, in codul de etica in cercetare propus se mentionează că:
(1) Cinstea cercetătorului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi cercetători
constituie un principiu etic de bază pentru buna conduită în cercetarea
ştiinţifică. Necinstea poate conduce la o imagine nepotrivită a ştiinţei şi
poate altera încrederea reciprocă a cercetătorilor.
(2) Onestitatea cercetătorului ştiinţific asigură respectarea contribuţiilor
predecesorilor,concurenţilor şi partenerilor şi conduce la diminuarea
numărului de erori şi exagerări.
(3) Îndoiala asupra propriilor rezultate poate conduce la eliminarea erorilor.
(4) Responsabilitatea
asupra
apariţiei
necinstei
revine
deopotrivă
cercetătorului şi unităţii sau instituţiei de cercetare-dezvoltare.
(5) Universităţile au un rol major în prevenirea necinstei, instruirea viitorilor
cercetători privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică constituind o
misiune deosebit de importantă a instituţiilor de învăţământ superior.
1. Profesionalismul reprezintă ansamblul de elemente ce vizează competenţa în exercitarea
profesiei, credinţa în autonomia deciziilor profesionale şi a exercitării profesiei, identificarea cu
specialitatea şi cu cei din acelasi domeniu, dedicarea faţă de cariera academică şi obligaţia
morală de a lucra în serviciul ştiinţei, solidaritatea colegială şi competiţia loială cu cei din
aceeasi instituţie şi domeniu, evitând implicarea emoţională excesivă şi tratamentul
preferenţial nejustificat.
Cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici şi masteranzii au obligaţia profesională de a cunoaşte
cercetarea şi evoluţia domeniului propriu.
Membrii implicati în derularea temelor de cercetare au obligaţia de a respecta consimţămantul
informat al participanţilor, precum şi siguranţa acestora.
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Recunoaşterea publică a contribuţiei fiecărei persoane la rezultatele obţinute este o îndatorire
etică a colectivului de cercetare.
2. Onestitatea academică se referă la toate tipurile de activităţi care sunt în folosul educaţiei,
dezvoltării cunoaşterii, evaluării corecte a performantei studenţilor.
Proprietatea intelectuală include invenţiile şi drepturile de autor pentru diferite categorii de
lucrări.
Studenţilor masteranzi le este interzisă orice formă de fraudă intelectuală cum ar fi plagiatul
total sau parţial, copiatul la examene şi concursuri, însusirea lucrărilor altor persoane (inclusiv
de pe internet), tentativele de corupere şi frauda, substituirea lucrărilor şi a persoanelor
examinate, însusirea rezultatelor cercetărilor altor persoane. La orice examen sau concurs
candidaţii isi asumă în scris răspunderea privind originalitatea lucrărilor care fac obiectul
examenului sau concursului
3. Transparenţa presupune accesul la informaţii (asigurat prin publicarea pe pagina web a
Universităţii), atat în ceea ce priveste admiterea, evaluarea, angajarea şi promovarea, cat şi în
privinţa surselor de finanţare.
Studenţii au dreptul la acces în privinţa informaţiilor despre criteriile de evaluare la examene,
colocvii etc., încă de la începutul fiecărui curs sau lucrare practică, precum şi la explicaţii
privind nota obţinută.
Universitatea defineste şi pune la dispoziţie, în timp util şi în mod echitabil pentru toţi cei
interesaţi, criteriile de selecţie pentru angajare şi promovare, oferind particularităţi ale poziţiei
scoase la concurs, programul special necesar exercitării postului.
Universitatea tratează în mod corect şi egal candidaţii pentru admitere..
Universitatea asigură deplina transparenţă în utilizarea fondurilor repartizate pentru instruire şi
cercetare, administrate în strictă conformitate cu scopurile şi regulile în funcţie de care au fost
acordate.
Universitatea solicită membrilor colectivelor cercetare, inclusiv masteranzilor ca în cercetările
şi publicaţiile lor să menţioneze, în mod expres, sprijinul material acordat de universitate sau
de alte organizaţii, instituţii, firme sau persoane fizice pentru realizarea cercetării sau
publicaţiei respective.
4. Responsabilitatea
Masteranzii universităţii sunt obligaţi să respecte standardele etice şi profesionale şi în
situaţiile în care reprezintă public instituţia.
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Nu sunt permise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a programelor şi
persoanelor din instituţie de către masteranzii propriei comunităţi academice.
Susţinerea prestigiului instituţiei constituie o obligaţie etică elementară în comportamentul
cotidian al tuturor masteranzilor universităţii.
5. Respectul şi toleranţa
Se va păstra un mediu academic adecvat studiului şi cercetării, deschis, în egală măsură,
tuturor masteranzilor comunităţii universitare.
Respectul faţă de ceilalţi presupune rezolvarea disputelor prin argumente raţionale şi este
interzisă utilizarea unor tipuri de limbaj (cuvinte, etichetări, stil sau ton) sau acţiuni care
reprezintă atacuri la persoană.
Ameninţarea, violenţa şi agresivitatea fizică sau verbală sunt interzise atat în spaţiul
universitar cat şi în afara acestuia.
Harţuirea reprezintă comportamentul degradant, intimidant sau umilitor care urmăreşte sau
conduce la afectarea gravă a capacitaţii unei persoane de a-si desfăsura în mod firesc
activităţile profesionale şi de studiu sau de a-si exercita drepturile. Ea constă, de regulă, întrun comportament repetat (ameninţări fizice şi verbale, critici umilitoare, avansuri sexuale etc.),
dar poate consta şi în acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă (de obicei, de
natură fizică).
Universitatea nu admite nici o formă de hărţuire în mediul academic, cum ar fi: misoginismul,
rasismul, sovinismul, xenofobia, hărţuirea în privinţa convingerilor religioase, politice sau
sexuale.
În condiţiile în care este exercitată de către persoane cu funcţii ierarhic superioare victimei
sau este exercitată de profesori asupra studenţilor, de evaluatori asupra persoanelor evaluate,
hărţuirea presupune abuzul de putere, care constituie o circumstanţă agravantă.
6. Sancţiuni
Pentru abaterile constatate, Universitatea , prin Comisia de Etică stabileste , în funcţie de
gravitate, aplicarea sancţiunilor stipulate de legislaţia în vigoare.
Sancţiunile aplicate studenţilor masteranzi sunt, în funcţie de gravitatea abaterii:
1. avertisment scris;
2. anularea examenului fraudat pentru persoana în cauză;
3. exmatricularea.
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În cazul abaterilor grave, de natură penală, vor fi sesizate organele în drept.

4.2. Manifestarea integrităţii in activitatea de cercetare a studenţilor
In mediul studenţesc, lipsa de integritate in activitatea de cercetare se poate manifesta sub
diferite forme, cum ar fi:
- plagiatul in elaborarea temelor/referatelor de cercetare;;
- achizitionarea lucrarilor/proiectelor de cercetare de pe site-uri specializate, prin
asumarea acestor lucrari ca fiind contributii proprii;
- sustinerea aceloraşi lucrări/teme de casă in cadrul mai multor discipline de studiu;
- modificarea datelor/informaţiilor prezentate in proiecte sau teme de cercetare al altor
colegi, cu asumarea frauduloasă a ideilor acestora;
- „fabricarea” datelor pentru susţinerea anumitor concluzii, fără certificarea prin
experimente sau simulări;
- preluarea, cu sau fără permisiunea autorului, a unei lucrări de cercetare şi
prezentarea acesteia ca fiind contribuţie proprie;
- folosirea de mijloace nelegale sau nelegitime pentru colectarea de date in
activitatea de cercetare;
- parafrazarea ideilor, datelor sau conceptelor fără indicarea detaliată a surselor
Acestora interpretarea voit greşită a unor date sau informaţii folosite in cadrul temelor
de cercetare studenţească (sau omiterea datelor ce pot prejudicia obţinerea anumitor
rezultate sau concluzii);
- folosirea, fără permisiune, a informaţiilor confidenţiale sau a celor ce sunt aparate de
dreptul de proprietate intelectuală;
- folosirea fără licenţă sau permisiune a software-urilor, a imaginilor, textelor sau altor
instrumente media;
- favorizarea (in cunoştinţă de cauză) sau asistarea în acţiunea de fraudare a celor ce
realizează un asemenea demers in activitatea de cercetare.
4.3. Aspecte legate de abordarea instituţională
necorespunzătoare în activitatea de cercetare

a

cazurilor

de

conduită

Activitatea de cercetare este una dintre componentele de bază ale activităţii
desfăşurate în orice universitate. În ultimii ani a devenit tot mai evidentă necesitatea
introducerii unui cod de etică în cercetare. În acest sens, a fost elaborată în anul 2004 Legea
nr. 206 cu privire la buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare,cu modificările şi completările ulterioare.
Prezentul Ghid de bune practici îşi propune să aducă o serie de clarificări cu privire la
aspectele posibile ale conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare şi asupra
modului în care universitatea trebuie să abordeze aceste cazuri. Ghidul prezintă doar
conceptele particulare ale lipsei de etică în cercetare, fără a prezenta aspecte generale ale
eticii proprii oricărui domeniu, cum ar fi: conflictul de interese, egalitatea de şanse,
respectarea demnităţii şi a drepturilor omului etc.
Definirea conduitei necorespunzătoare în activitatea de cercetare ştiinţifică
Una dintre cele mai clare definiţii ale conduitei necorespunzătoare în cercetare este
prezentată în Federal Policy on Research Misconduct elaborată de National Science and
Technology Council din Statele Unite:
Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar, prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele
calificărilor din romania şi uniunea europeană (CALIMAS)
POSDRU/86/1.2/S/61841
17
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

„Conduita incorectă în cercetare este definită ca fabricarea, falsificarea sau plagiatul în
propunerea, efectuarea sau analizarea cercetărilor sau în raportarea rezultatelor cercetării.
Fabricarea este inventarea datelor sau rezultatelor şi înregistrarea sau raportarea lor.
Falsificarea reprezintă manipularea materialelor cercetării, echipamentului, sau proceselor,
sau schimbarea ori omiterea datelor sau a rezultatelor, astfel încât rezultatele cercetării nu
sunt prezentate corect.
Plagiatul reprezintă însuşirea ideilor, proceselor, rezultatelor ori cuvintelor altei persoane fără
a face atribuirea corespunzătoare.
Frauda în cercetare nu include erorile cinstite sau diferenţele de opinie”.
Este considerată drept fraudă în ştiinţă şi înstrăinarea ilicită a rezultatelor cercetării ştiinţifice.
4.4. Aspecte legate de plagiat. Principii şi reguli
Dacă problemele legate de fabricarea sau falsificarea datelor sunt mai clare, plagiatul
este mai dificil de interpretat, pe de o parte datorită dificultăţii de a face o delimitare clară între
cercetarea proprie şi plagiat, iar pe de altă parte, datorită necesităţii de a face o distincţie între
diferitele tipuri de plagiat, pentru a realiza o pedepsire corespunzătoare, respectiv o
descurajare a lor.
Câteva tipuri de plagiat şi încadrarea lor sunt prezentate în continuare, fără ca lista să fie
completă:
1. Plagiatul involuntar. Apare în situaţii în care un acelaşi text sau idee apare în mai multe
surse, iar citarea făcută specifică doar o parte dintre acestea. Această formă de plagiat nu
este imputabilă autorilor.
2. Plagiatul minor. Apare în situaţia utilizării greşite a surselor de informare, a erorilor de
citare, de obicei fără intenţie şi din ignoranţă. Se manifestă de obicei în cazul tinerilor
cercetători şi a studenţilor masteranzi.
3. Plagiatul major. Se manifestă prin copierea totală sau în mare măsură a unor lucrări, fără
ca acestea să fie citate, în text sau la bibliografie. Din această categorie face parte şi auto
plagiatul, adică republicarea unui material personal publicat anterior, cu modificarea doar a
titlului sau cu modificări minore.
4. Frauda. Plagiatul major făcut în scopul de a câştiga un folos personal, uneori în detrimentul
altora.
Citarea surselor este necesară din raţiuni de transparenţă şi onestitate intelectuală, din
raţiuni etice şi deontologice, ştiinţifice şi pedagogice.
Modul de citare diferă destul de mult de la un domeniu la altul şi de la un tip de lucrare
la alta (comunicare, articol ştiinţific, teza de dizertatie etc.).
Sunt însă şi câteva principii şi reguli general valabile:
a) Tot ce este reprodus întocmai trebuie să fie cuprins între ghilimele şi însoţit de o
descriere bibliografică completă;
b) Textele consultate pe internet fac parte din surse şi trebuie citate;
c) Parafrazarea (schimbarea cuvintelor astfel încât fraza să îşi păstreze sensul) trebuie
de asemenea însoţită de o trimitere bibliografică corespunzătoare;
Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar, prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele
calificărilor din romania şi uniunea europeană (CALIMAS)
POSDRU/86/1.2/S/61841
18
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

d) Orice idee împrumutată trebuie însoţită de o citare completă;
e) Textele traduse din alte limbi reprezintă de asemenea surse şi trebuie citate.
În analiza plagiatelor trebuie evitate interpretările rigide, date de asemănarea a două
fragmente de text, dacă acestea nu exprimă o idee sau o concluzie semnificativă pentru
materialul respectiv. Din acest motiv, analiza cazurilor de plagiat trebuie făcută întotdeauna de
către persoane cu competenţe în domeniul materialului în discuţie.
În analiza cazurilor de plagiat la lucrările cu mai mulţi autori este necesar să se poată
stabili gradul de vinovăţie al fiecărui autor. Pentru aceasta, ca bună practică, este necesar ca
pentru fiecare lucrare să se realizeze un document care să descrie contribuţia fiecărui autor.
În absenţa unui asemenea document, comisia de investigare va decide pe baza
declaraţiilor autorilor şi pe baza analizei activităţii anterioare a acestora.
O atenţie deosebită trebuie acordată lucrărilor de disertaţie în care coordonatorul ştiinţific
are un rol foarte important în evitarea plagiatului, prin supravegherea atentă a tuturor etapelor
de realizare a lucrării şi prin instruirea corespunzătoare a autorilor.
Pentru a evita interpretările, noţiunea de „Bibliografie selectivă” va fi folosită numai la
redactarea rezumatelor unor lucrări, în condiţiile în care bibliografia completă este cuprinsă în
lucrarea propriu-zisă.
Nu se poate considera drept plagiat utilizarea unor adevăruri ştiinţifice consacrate, a unor
modele sau teorii clasice, a unor scheme tehnologice la care nu se pot aduce modificări. Nu
se consideră auto plagiat republicarea unui aceluiaşi material, dacă acesta conţine date şi
interpretări noi.
Introducerea unei referinţe bibliografice este necesară ori de câte ori:
a) Se citează cuvânt cu cuvânt ceea ce altcineva a scris sau a spus;
b) Se parafrazează ce altcineva a scris sau a spus (se repetă ideea cu alte cuvinte);
c) Când se inserează fotografii, imagini, date, statistici, grafice, preluate din alte surse.
În stabilirea necesităţii introducerii unei referinţe bibliografice, nu contează dacă sursa este un
document publicat sau nu, dacă este un document tipărit sau de pe internet, dacă sursa este
protejată de dreptul de autor sau nu.
Cauze şi motive ale plagiatului
Cele mai frecvente cauze şi motive invocate pentru fraudă şi plagiat sunt:
a) Problemele de gestionare a timpului („Nu am avut timp suficient pentru realizarea
materialului!”);
b) Superficialitatea în citare;
c) Uşurinţa de a copia, comparată cu dificultatea de a realiza o operă originală;
d) Confundarea unor idei şi cunoştinţe anterior dobândite cu cele proprii, originale;
e) Ignorarea modului corect de citare, a problemelor legate de drepturile de autor;
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f) Teama de eşec sau dorinţa de performanţă cu orice preţ;
g) Necunoaşterea rigorilor cercetării;
h) Dorinţa de egalizare a şanselor („Dacă şi alţii o fac …”);
i)

Absenţa unei culturi a integrităţii.

Prevenirea şi sancţionarea plagiatului
Măsurile de precauţie pentru evitarea producerii plagiatului, sau pentru identificarea acestuia
privesc:
1. Educarea şi informarea studenţilor cu privire la natura drepturilor de proprietate şi a
plagiatului
2. Explicarea procedurilor şi a metodologiei cercetării prin materiale de popularizare
3. Informarea studenţilor cu privire la fenomenul plagiatului şi a sancţiunilor primite in acest
caz
4. Rapoarte/lucrări expuse oral, pentru a întări caracterul interactiv al instruirii
5. Verificarea cunoştinţelor de metodologie a cercetării în cadrul cursului, sau in discuţiile din
cadrul seminariilor
6. Alocarea unei teme de cercetare/unui proiect nu trebuie realizată la începutul semestrului,
pentru a fi prezentată/susţinut la sfârşitul semestrului, studenţii trebuie îndrumaţi pe tot
parcursul elaborării materialului, astfel încât sa se evite recurgerea la surse ”ilicite” din lipsă
de timp sau preocupare susţinută
7. Implicarea studenţilor în aprecierea lucrarilor de cercetare ale colegilor lor, prin susţinerea
orală a lucrarilor de cercetare, cu accent pe aprecierea gradului de originalitate al acestora
8. Excluderea de la susţinere a lucrărilor ce nu dezvoltă subiectul de cercetare propus, sau
abordează teme adiacente, mai ales dacă acestea par prea bine realizate.
9. Planul de cercetare, notele şi fişele realizate în vederea tratării temei de cercetare propuse
trebuie să facă parte din documentaţia depusă odată cu lucrarea finală, pentru a verifica
activitatea de parcurs realizată pe perioada cercetării
10. Utilizarea motoarelor de căutare disponibile pe internet este deseori productivă, fiind
suficient a preciza câteva cuvinte – cheie ale textului presupus a fi plagiat pentru a demonstra
existenţa fraudei
Având în vedere consecinţele negative ale plagiatului, consecinţe care afectează de
multe ori şi imaginea instituţiei, este necesară o politică activă de educare şi instruire, atât a
cadrelor didactice cât şi a studenţilor masteranzi, în vederea eliminării acestuia. În acest sens,
vor fi organizate periodic instruiri şi prezentări ale regulamentelor şi codurilor în vigoare, iar
pentru masteranzi, vor fi introduse module de curs cu privire la etica în cercetare.
La înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat, studenţii vor semna o
declaraţie pe proprie răspundere că disertaţia respectă legislaţia cu privire la drepturile de
autor şi normele de etică în cercetare .
Codul de etică trebuie să conţină o secţiune specială destinată eticii în cercetarea
ştiinţifică şi trebuie să prevadă, pe lângă sancţiunile de ordin administrativ, o serie de măsuri
menite să descurajezeastfel de practici. Astfel, tuturor persoanelor care au primit în urma unei
anchete interne verdictul de plagiat, în funcţie de gravitatea acestuia, li se va interzice
sustinerea disertatiei
4.5. Aspecte metodologice privind derularea cercetării ştiintifice
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Fiecare masterand se va înscrie, optional, pentru desf ăşurarea activitătii de cercetare
ştiinţifică pe una din temele propuse de titularii domeniilor de cercetare,sub îndrumarea
acestora. Alegerea unei teme de cercetare este obligatorie. Se pot constitui colective de
cercetare, caz în care colectivul îşi asumă atâtea teme, câti masteranzi cuprinde colectivul de
cercetare.
Prin participarea masteranzilor în echipe de cercetare se urmăresc, în principal,
următoarele:
a) participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică de amploare şi cu relevanţă naţională şi
internaţională;
b) obţinerea de informaţii privind progresele înregistrate în cadrul cercetării ştiinţifice
întreprinse de masteranzi
c) dezvoltarea de competenţe transferabile prin lucrul în echipă;
d) dezbateri privind activităţile şi rezultatele cercetării în colective de masteranzi, cadre
didactice şi cercetători.
Universitatea asigură masteranzilor condiţiile participării la proiecte de cercetare cu relevanţă
naţională şi internaţională. În acest scop, va stabili criterii de evaluare a procesului de
cercetare şi a rezultatelor cercetării, ţinând seama de:
a) relevanţa naţională şi internaţională a temelor de cercetare şi a rezultatelor acestora,
în funcţie de evoluţia problematicii cercetate reflectată în literatura ştiinţifică din
domeniu;
b) accesul real şi efectiv al masteranzilor la asociaţiile profesionale internaţionale;
c) participarea masteranzilor la conferinţe naţionale şi internaţionale;
d) publicarea rezultatelor cercetării doctoranzilor în reviste incluse în baze de date
internaţionale;
e) participarea masteranzilor la realizarea unor brevete.
Universitatea garantează accesul real şi efectiv al masteranzilor la resursele logistice şi de
cercetare în scopul obţinerii de performanţe la nivel naţional şi internaţional. Pentru
îndeplinirea acestei obligaţii, universitatea, elaborează standarde minime şi obligatorii privind:
dotarea cu tehnologii ale informaţiei si comunicării, punerea la dispoziţie de laboratoare şi
echipamente specifice de cercetare, accesul la literatură de specialitate, participarea la
conferinţe ştiinţifice, participarea la forme suplimentare de instruire în domeniu. Asigurarea
resurselor necesare desfăşurării proiectului de cercetare al masterandului reprezintă şi o
obligaţie specifică a ăndrumătorului proiectului de cercetare şi al disertaţiei.
Programul de cercetare stiintifica începe după acceptarea de către Consiliul
Facultăţii a proiectului de cercetare ştiinţifică ce devine totodată şi temă pentru teza de
disertaţie.
Programul de cercetare stiintifica se poate desfasura, sub indrumarea nemijlocita a
îndrumătorului disertaţiei, in cadrul departamentului, Consortiului Universitatilor de Stiinte
Agricole si Medicina Veterinara din Romania, institutelor de cercetari din cadrul Academiei de
Ştiinţe Agricole si Silvice si altor structuri partenere cu activitati de cercetare recunoscute in
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domeniu.
Obiectivul central al programului de cercetare pentru fiecare masterandrand constă în
obținerea de rezultate concrete valide și de performanță recunoscută prin participari ca si
coautori ai unor publicații, brevete etc., rezultate necesare elaborării tezei de disertaţie.
Masteranzii sunt îndrumaţi ştiinţific în cadrul programului de studii universitare de
masterat de către unul sau mai mulţi îndrumători şi/sau în co-tutelă. Indrumarea individuala se
realizeaza pe proiecte de cercetare fundamentală si /sau aplicatvă cu tematica din aria de
expertiza a conducatorului disertaţiei sau a unor membri din echipa de cercetare coordonată
de acesta.
Indrumarea individuala a masteranzilor de catre ăndrumatorii lor de disertaţie reprezinta
modalitatea concreta si de maximă responsabilitate în realizarea eficienta a activitatilor
prevazute in programele de doctorat. Modul de conlucrare a ăndrumătorilor cu masteranzii lor,
inclusiv precizarea duratei şi frecvenţei întâlnirilor acestora, se bazează atât pe formula
clasica „magistru – ucenic”, cât şi pe lucrul în echipă, indrumarea individuala respectând
integral prevederile Contractului de studii masterale cu privire la drepturile si obligatiile
ambelor parti.
Masterandul poate solicita, cu argumente intemeiate, schimbarea îndrumătorului tezei
de disertaţie in situatii de indisponibilitate a conducătorului pe o perioadă mai mare de 3 luni
sau de neindeplinire a obligatiilor sale contractuale, precum şi in situatii in care relatia de
indrumare nu este eficienta
Capitolul V. DISERTAŢIA.
5.1. Scurte consideraţii
Tematica tezelor de masterat acopera integral aria domeniului general de studiu,
vizeaza domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate, contine probleme de
cercetare la nivel institutional, national si international.
Tema concretă a tezei de master se stabileşte de către masteranzi şi conducătorii de
teze, fiind aprobată de către catedra/departamentele de profil şi consiliile facultăţilor. După
aprobare, tematica tezelor de master se va plasa pe paginile WEB ale
departamentelor/facultăţilor instituţiilor.
Masterandul poate solicita schimbarea temei tezei o singura data in timpul studiilor de
masterat, dar nu mai tirziu decat cu 3 luni pana la sustinerea tezei. Schimbarea temei se
aproba de catre catedra/departamenle de profil, in cadrul aceluiasi domeniu in care a fost
inmatriculat masterandul, si nu implica modificarea duratei studiilor. In cazul programelor
comune de studii, schimbarea temei de cercetare se face cu acordul ambelor institutii.
Disertaţia este o lucrare originala, fundamentata stiintific, care contine rezultate
teoretice si/sau experimentale in domeniul respectiv de studiu si cercetare. Cerintele concrete
pentru elaborarea si sustinerea disertaţiei se stabilesc de catre catedra/departamentele de
profil din institutia/institutiile organiyatoare de masterat.
In cazul programelor de masterat organizate in cotutelă, teza se depune la institutia in
care a fost inmatriculat masterandul, cu avizul favorabil al institutiei coorganizatoare a
programului de studii. In cazul realizarii unui program de masterat in cotutela, vor fi prezentate
avizele ambilor conducatori.
Tezele de master se sustin public, in fata comisiilor de evaluare stabilite prin ordinul
conducerii institutiei organizatoare de masterat. Comisiile de evaluare a tezelor de master sint
constituite din cel putin trei membri, inclusiv reprezentanti ai angajatorilor.
Presedintele comisiei pentru sustinerea tezei de master este numit de catre Ministerul
Educatiei si Tineretului, in baza propunerilor institutiei organizatoare de masterat. Pentru
institutiile de invatamint din subordinea altor ministere, comisiile de evaluare a tezei de master
sint numite si aprobate de catre ministerele respective.
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Orarul sustinerii tezelor se va da publicitatii pe paginile WEB ale catedrelor/institutiilor.
In procesul evaluarii si sustinerii, tezele de master vor fi apreciate dupa urmatoarele
criterii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

actualitatea temei;
calitatea fundamentarii stiintifice;
realizarea obiectivelor cercetarii;
calitatea/complexitatea metodologiei cercetarii;
relevanta practica a studiului efectuat;
calitatea prezentarii (lizibilitate, grafica, elocinta etc.);
alte criterii stabilite de institutie.

Ponderea fiecarui criteriu in calcularea notei finale va fi stabilita de Senatul institutiei
organizatoare.
Nota finala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor atribuite de catre membrii
comisiei pentru fiecare din criteriile prevazute. Rezultatele evaluarii tezei se exprima prin note
de la “1” la “10”, calificativul de promovare fiind stabilit de catre
5.2. Elaborarea lucrării de disertaţie
Ghidul de bune practici în cercetare, pe segmentul elaborării lucrării de diyertaţie, are
la bază cerinţele reglementărilor în domeniu, respectiv: Legea Educaţiei naţionale (Legea nr.
1/2011) şi Regulamentele privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat,
din cadrul celor trei universitati cu profil agricol partenere in cadrul proiectului, pentru anul
universitar 2012-2013
Prin cerinţele şi recomandările formulate, Ghidul de bune practici în cercetare, urmăreşte
atingerea obiectivului propus, respectiv acela de a sprijini şi îndruma masteranzii din
programele care fac obiectul proiectului, în scopul elaborării unor lucrări de diyertaţie
valoroase, prin prezentarea cerinţelor privind structura şi conţinutul lucrărilor şi a elementelor
ce vor fi urmărite în evaluarea acestora.
Recomandări privind structura:
Se recomandă ca structura lucrării de disertaţie să fie următoarea:
- Coperta interioară a lucrării
- Cuprinsul
- Introducere
- Stadiul cunoaşterii în domeniu
- Prezentarea metodologiei cercetării şi a rezultatelor obţinute
- Concluzii şi recomandări
- Referinţe bibliografice
- Anexe (element facultativ)
Lucrarea, cu excepţia anexelor, trebuie să conţină maxim 40 de pagini format A4, scrisă cu
Times New Roman, caractere de 12, la 1 rând. Lucrările se vor scrie cu diacritice.
Recomandări privind conţinutul
Coperta interioară va conţine titlul lucrării, gradul didactic, numele şi prenumele
coordonatorului ştiinţific şi numele şi prenumele masterandului.
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În cuprinsul lucrării de disertaţie se vor menţiona paginile la care se regăsesc
capitolele şi subcapitolele lucrării (inclusiv Introducerea, Concluziile şi recomandările,
Referinţele bibliografice şi Anexele). Fiecare capitol va începe pe pagină nouă.
În Introducere se pot preciza următoarele:
- importanţa temei şi motivaţia realizării cercetării;
- scopul cercetării, rezultatele preconizate şi relevanţa;
- o scurtă prezentare a lucrării de licenţă.
Introducerea trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari: care este problema tehnico
stiintifică studiata, de ce este importanta si pentru cine prezinta interes? In cadrul introducerii
se prezinta, de asemenea, rezultate asupra carora exista deja un consens in literatura de
specialitate. Foarte importanta este prezentarea in introducere a modului in care se
raporteaza propriile rezultate la cele obtinute in alte studii de specialitate: daca sunt conforme
sau daca difera etc. Ultimul paragraf din introducere trebuie sa contina prezentarea structurii
lucrarii.
Stadiul cunoaşterii în domeniu (care poate fi prezentat în cadrul unui capitol distinct
sau în cadrul fiecărui capitol, după caz, realizându-se subcapitole distincte) reprezintă o
sinteză a literaturii de specialitate din domeniul temei lucrării de disertaţie. Prin realizarea
stadiului cunoaşterii masterandul va arăta că are cunoştinţe cu privire la studiile realizate până
în prezent cu privire al tema abordată în lucrarea de disertaţie. Prezentarea trebuie sa fie
sintetica si sa se refere la cel putin 4-5 studii relevante pentru problema studiata. Pentru
identificarea referintelor relevante se recomanda utilizarea bazelor de referinte, cum ar fi
Chemical Abstract, Current Content, Science Direct sau a colectiilor de working papers, cum
ar fi NBER, REPEC, SSRN. Prezentarea stadiului cunoaşterii trebuie realizată într-o manieră
critică, comentându-se relevanţa, nivelul valoric, avantajele şi limitele studiilor citate. Nu se
recomanda includerea ca referinte a articolelor din publicatii neacademice, cum ar fi ziare si
reviste de popularizare, chiar daca tematica acestora este tehnică, stiinţifică şi-sau
economica.
Prezentarea metodologiei cercetării şi a rezultatelor obţinute (unul sau mai multe capitole,
cu subcapitolele aferente) constituie partea pricipală a lucrării şi se recomandă să conţină
următoarele elemente:
- metodologia cercetării (masterandul va prezenta ce metodologie va folosi în vederea
realizării studiului)
- rezultatele obţinute în urma aplicării metodologiei propuse de masterand
- concluzii, comentarii, observaţii şi puncte de vedere personale cu privire la rezultatele
studiului realizat
Textul va avea trimiteri fie la subsolul paginii, fie citate/trimiteri bibliografice menţionate la
sfârşitul capitolului sau lucrării
Concluzii şi recomandări – se recomandă să conţină concluziile desprinse de absolvent în
urma realizării cercetării şi recomandările formulate.
Această parte este de asemenea importantă ea concluzionând rezultatul cercetării şi
analizei efectuate de student. Concluziile şi recomandările trebuie să fie relevante, să vină ca
urmare a analizei arătate în lucrare şi să fie însoţite de argumente pertinente.
Referinţele bibliografice vor conţine resursele bibliografice folosite de absolvent în scopul
realizării lucrării de licenţă.
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Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, web, comunicări la manifestări
ştiinţifice. Pentru cărţi se va menţiona numele, prenumele (sau iniţiala prenumelui)
autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariţiei, eventual ediţia, oraşul, ţara. Toată bibliografia
prezentată trebuie să se regăsească citată în textul lucrării. Modul de prezentare a
bibliografiei este redat în ANEXA 6 .
Notele de subsol trebuie să se regăsească în partea de jos a paginii indicându-se: numele,
prenumele autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariţiei, eventual ediţia, oraşul, ţara şi
pagina unde se află informaţia utilizată
Anexele pot conţine tabele, grafice, listing-uri ale programelor, demonstraţii mai elaborate
ale unor formule folosite pe parcursul lucrării, figuri, scheme, documente legislative
completate etc. În cazul lucrărilor care presupun prelucrări ale datelor prin diferite programe
informatice, se recomandă să se prezinte în anexe diferite situaţii intermediare, urmând ca în
cadrul capitolelor să se includă doar elementele centralizatoare ce sunt relevante pentru
analiza realizată.
Succesiunea capitolelor (şi a subcapitolelor acestora) trebuie să urmeze o logică a
prezentării informaţiilor.
Cerinţe privind citarea sau referiri la informaţii oferite de sursele bibliografice
Citarea unor fraze din materialele folosite ca surse bibliografice se va face prin
încadrarea lor între ghilimele şi trecerea în subsolul paginii a sursei.
Preluarea unor idei de la alţi autori se va face cu precizarea sursei bibliografice (fie în
subsolul paginii, fie prin menţionarea în textul lucrării a autorului/autorilor 1 de unde a fost
preluată ideea).
ATENŢIE!
Legislatiei in vigoare si regulamentelor universitare pentru studiile
universitare de masterat: “Lucrările de disertaţie trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se
constată plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare,
absolventul va fi respins la examen şi îşi va pierde dreptul de a susţine ulterior examenul de
disertatie la universitatile partenere din cadrul proiectului CALIMAS”.
De asemenea, conform aceleaşi legislaţii:”Conducătorii ştiinţific ai lucrărilor de disertaţie
răspund în mod solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora”.
Cerinţe privind prezentarea Referinţelor bibliografice
În cadrul Referinţelor bibliografice, materialele folosite pentru realizarea lucrării de
disertaţie trebuie să fie numerotate, iar înscrierea acestora în lista bibliografică va avea drept
criteriu ordinea alfabetică a primului autor. Lucrările fără autor (gen legislaţie sau alte surse de
informare) vor fi trecute la finalul referinţelor bibliografice.
Ca mod de prezentare a informaţiilor cu privire la bibliografie recomandăm următoarele:
Cerinţe cu privire la tabele, grafice, figuri

Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar, prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele
calificărilor din romania şi uniunea europeană (CALIMAS)
POSDRU/86/1.2/S/61841
25
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Tabelele vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru tabelele aferente
fiecărui capitol) după următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar
următoarea/următoarele va identifica numărul tabelului din cadrul capitolului.
Fiecare tabel va avea un titlu sugestiv pentru elementele conţinute în el. În cazul în care
tabelul conţine date, se va trece sub tabel sursa datelor, iar în cazul în care datele din tabel
sunt rezultatul prelucrărilor proprii, se va specifica acest aspect.
Graficele vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru graficele aferente
fiecărui capitol) după următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar
următoarea/următoarele va identifica numărul graficului din cadrul capitolului.
Fiecare grafic va avea un titlu sugestiv pentru elementele conţinute în el şi sursa datelor.
În cazul în care reprezentarea grafică este ca urmare a analizei studentului pe baza datelor
prezentate într-un tabel sau preluate din altă parte, la sursă se scrie Pe baza datelor din
tabelul nr…. sau prelucrare pe baza datelor furnizate de site-ul… sau prelucrare pe baza
datelor din publicaţia...pagina…
Figurile vor fi numerotate (numerotarea va începe de la 1 pentru figurile aferente
fiecărui capitol) după următoarea schemă: prima cifră va fi numărul capitolului, iar
următoarea/următoarele va identifica numărul figurii din cadrul capitolului.
Fiecare figură va avea un titlu sugestiv pentru conţinutul ei.
Gestiunea disertaţiei se face în două etape: până la susţinerea acestora şi după
susţinere.
După elaborare, candidatul depune disertaţia la îndrumător, până la termenul fixat în
vederea întocmirii referatului.
După analiza conţinutului si a formei disertaţiei şi întocmirea referatului, îndrumătorul
restituie lucrarea absolventului, în vederea înscrierii la examenul de disertaţie.
Secretarul comisiei pentru susţinerea disertaţiei, o gestionează până la susţinere şi în
perioada susţinerii acestora. în acest interval de timp disertaţiile sunt disponibile pentru a fi
consultate de către membrii comisiei pentru.
După finalizarea examenului de susţinere a disertaţiei, secretarul comisiei predă, pe
bază de proces-verbal, lucrarea de disertaţie la arhiva universităţii.
Păstrarea lucrării se face pe o perioadă de timp de minim 1 an la arhiva universităţii.
Disertaţiile remarcabile, cu contribuţii originale, se pot păstra pe termen nelimitat în biblioteca
universităţii şi după expirarea termenului minim.
Conducerile facultăţilor/departamentelor pot adapta procedura în funcţie de specificul
domeniilor pe care le coordonează, cu aprobarea Consiliului Facultăţii, dar fără a introduce
prevederi contrare reglementărilor în vigoare.
Anexe
Anexa 2: Formular "Copertă" - DISERTAŢIE"
Anexa 3: Formular "Pagina de gardă DISERTAŢIE"
Anexa 4: Formular "Cerere înscriere la EXAMENUL DE SUSŢINERE A DISERTAŢIEI".
Anexa 5: Formular "Referat privind DISERTAŢIA"
Anexa 7: Format pentru Cuprins
Anexa 8: Format pentru Bibliografie
Anexa 9 Lista temelor propuse pentru DISERTAŢIE
Anexa 10: Formular "Tema - DISERTAŢIE"
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Anexa 11: Formular "Tabel predare la arhivă a DISERTAŢIE"
Anexa 12: Extrase din Legea 1/2011
Capitolul VI. REZULTATELE ATINSE ŞI METODELE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DE
CERCETARE A MASTERANZILOR
Evaluarea este procesul prin care sunt apreciate cunoştinţele individuale ale studentului
masterand, capacităţile şi abilităţile de aplicare a acestor teorii pe parcursul derulării cercetării
din cadrul temei sale de disertaţie. Evaluarea poate fi realizată astfel:
–

evaluarea continuă a cunoştinţelor, capacităţile de înţelegere şi abilităţile; alături de
cunoştinţe şi aptitudini, atitudinile sunt componente fundamentale ale rezultatelor
procesului de cercetare;

–

ariile tematice- temele de cercetare cu profil agroalimentar trebuie evaluate şi din
perspectiva formării de atitudini în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale
societăţii;

–

atribuirea unei note care să reflecte nivelul de performanţă realizat.

Modul prin care masterandul este evaluat este o parte esenţială a procesului de instruire.
O bună evaluare este obţinută dacă, după un proiect de cercetare finalizat, masterandul
demonstrează că şi-a însuşit „output”-urile sistemului. In acest scop, este preferabil ca
universitatea să-şi facă public principiile şi procedurile ce constituie evaluarea masterandului:
–

în acest sens, principiile şi procedurile de evaluare trebuie să fie clare, precise,
accesibile personalului didactic şi masteranzilor, iar sistemul de evaluare să asigure o
tratare echitabilă a tuturor masteranzilor, eliminând subiectivismul şi asigurând
imparţialitatea evaluării;

–

sistemul de notare trebuie să fie astfel ales încât calificativele atribuite să reflecte în
cât mai mare măsură capacitatea şi abilităţile masteramdului de însuşire a
cunoştinţelor ştiinţifice şi în ce măsură nivelul atins corespunde standardelor impuse;

–

climatul în care se desfăşoară evaluarea trebuie să fie netensionat, în spirit academic,
având drept unic scop evaluarea corectă a stundenţilor.

De asemenea, universitatea trebuie să încurajeze practica evaluării ce promovează
instruirea (documentarea permanentă a stadiului cercetărilor nationale si internaţionale din
domeniul studiat) efectivă şi continuă:
→ în mare măsură, tehnica evaluării studentului trebuie să ţină cont de nivelul de cunoştinţe
dobândit, de gradul de înţelegere şi de abilităţile acestuia.
→ se impune introducerea unui “feedback” al activităţilor de evaluare determinat de modul în
care acestea se reflectă în îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe;
→ sistemul de evaluare trebuie să aibă în vedere eventualele rezultate ştiinţifice obţinute de
student în domeniul evaluat;
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→ în condiţiile în care programele evaluate impun o serie de activităţi practice (laboratoare,
proiecte, lucrări practice, etc.), ponderea acestora în stabilirea calificativului de evaluare
trebuie foarte judicios formulată;
→ sistemele de evaluare trebuie să încurajeze activitatea spre performanţă a studentului.
In virtutea principiului transparenţei care guverneayă mediul academic, universitatea face
publice comisiile de evaluare şi procedurile lor specifice:
→ comisiile de evaluare trebuie să fie conştiente că deciziile lor nu contravin procedurilor,
strategiilor şi reglementărilor probate la nivel instituţional;
→ în condiţiile în care evaluarea masteranzilorilor este realizată pe mai multe nivele trebuie
identificate riguros atribuţiile comisiilor pe fiecare nivel, astfel încât rezultatul final să reflecte
corect nivelul de cunoştinţe al studenţilor;
→ pentru o evaluare obiectivă, se recomandă includerea în comisii a unui evaluator extern;
→ pentru a elimina un potenţial conflict de interese, membrii comisiilor trebuie să declare că
nu au interese personale (legături de rudenie) faţă de masteranzii evaluaţi;
→ după fiecare evaluare, deciziile comisiilor trebuiesc înregistrate, acestea devenind
documente ce atestă oficial nivelul de cunoştinţe al studentului.
Notarea evaluării şi modalitatea de acordare a calificativelor de evaluare a proiectelor
de cercetare sunt mecanisme transparente:
→ nivelele pentru care se acordă anumite calificative de evaluare trebuie riguros stabilite.
Acestea trebuie să reflecte obiectivitatea, lipsa de subiectivism, a comisiilor de evaluare.
Delimitările între nivele trebuie cât mai corect definite pentru evitarea ambiguităţilor;
→ se recomandă o tratare cât mai uniformă a acestor nivele, la nivelul catedrei sau
departamentului;
→ se vor preciza clar nivelele pentru care se pot acorda anumite distincţii.
Definirea unor proceduri clare şi riguroase reprezintă cheia asigurării unei evaluări
corecte a proiectului de cercetare a fiecarui masterand. Procedurile de evaluare trebuie să
specifice exact timpul acordat evaluării, care este data limită (deadline) pentru trimiterea unei
lucrări (proiect), modalităţile de penalizare în cazul în care timpii specificaţi nu sunt respectaţi,
etc.
Universitatea trebuie să furnizeze, în mod clar, atât masteranzilor cât şi evaluatorilor,
criteriile şi standardele impuse:
–

studenţii trebuie să aibă acces la orice informaţie privind tehnicile şi criteriile de
evaluare. Acestea trebuie să devină accesibile prin pagina de web sau prin orice alte
mijloace media;
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–

informaţiile privind evaluarea proiectelor de cercetare trebuie transmise în timp util
astfel încât studenţii, pentru orice nivel de evaluare, să aibă timp pentru înţelegerea
procedurilor şi acomodarea cu acestea;

–

departamentele şi catedrele implicate în evaluare trebuie săconsilieze studenţii asupra
tehnicilor şi procedurilor de evaluare, examinare, impuse.

Universitatea trebuie să asigure înregistrarea imediată a documentaţiei rezultate prin
evaluare, iar deciziile relevante sunt comunicate sau afişate cât mai curând posibil:
–

instituţia trebuie să precizeze exact responsabilităţile personalului desemnat cu
calculul, verificarea şi înregistrarea deciziilor de evaluare;

–

instituţia trebuie să asigure protejarea datelor stocate electronic, eliminând orice
posibilitate de pierdere a informaţiei sau de alterare a acesteia;

–

instituţia trebuie să precizeze accesul la informaţia individuală a evaluării activităţii de
cercetare a masterandului.

CAPITOLUL VII. COOPERAREA ÎN DOMENIUL ARIILOR RESPECTIV TEMATICILOR DE
CERCETARE DEZVOLTARE şi INOVARE SPECIFICĂ PSM IN SISTEM TUTORIAL
(1) Studiile universitare de masterat trebuie să conducă la dobândirea de cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi atât pentru o carieră în cercetare, cât şi pentru cadrul mai larg al pieţei
muncii. În acest context, masteranzii trebuie să fie sprijiniţi în cadrul universităţii pentru
planificarea propriei cariere.
(2) Universităţile trebuie să coopereze, în domeniul şi ariile tematice de CDI, cu institutele de
cercetare, sectoarele de afaceri şi industriale, din ţară şi din străinătate, astfel încât să fie
promovată mobilitatea studenţilor masteranzi.
(3) Cooperarea şi mobilitatea naţională şi internaţională la nivel de masterat trebuie să
constituie o componentă obligatorie a perioadei de cercetare.
4) Organizarea activităţii de CDI prin studii de masterat, în care colaborează instituţii de
învăţământ universitar şi centre/institute de cercetare prin dezvoltarea de laboratoare de
cercetare, în asociere cu agenţi economici din sectorul public şi privat, urmăreşte:
a) reunirea diferitelor discipline într-un domeniu de studiu specific;
b) promovarea interdisciplinarităţii în abordarea întrebărilor şi problemelor de cercetare;
c) furnizarea unui cadru organizat în care studenţii masteranzi să-şi împărtăşească
propriile experienţe şi cunoştinţe ştiinţifice dobândite;
d) pregătirea masteranzilor pentru piaţa muncii prin dezvoltarea de contracte şi
parteneriate cu actori socioeconomici;
e) integrarea profesională a studenţilor f) participarea în proiecte internaţionale de
cercetare;
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f) întărirea mobilităţilor studenţeşti internaţionale în timpul şi după terminarea
masteratului
5) Realizarea unei culturi organizaţionale de calitate obligă universităţile să implementeze
mecanisme cum ar fi:
a) Acorduri de parteneriate internaţionale, prin care experţii în domeniu să participe în
PSM la susţinerea de cursuri, la desfăşurarea unor activităţi mentorate de cercetare,
conferinţe şi dezbateri etc.;
b) Cercetări de tip masteral conduse în co-tutelă;
c) Schimburi de masteranzi şi profesori cu universităţile de vârf din domeniu;
d) Participarea la consorţii internaţionale, în care temele de cercetare şi inovare sunt părţi
ale unor proiecte internaţionale mai largi.
6) Aceste mecanisme academice, se pun în aplicare prin proceduri specifice de admitere,
evaluare şi absolvire, care să faciliteze integrarea programelor de masterat in domeniul
ingineriei agroalimentare româneşti în reţele internaţionale de prestigiu.
7) Strategia de CDI trebuie să fie corelată cu cea de la universităţile de prim rang din
domeniu, şi în concordanţă cu interesele şi necesităţile naţionale; temele de cercetare trebuie
să fie relevante la nivel internaţional sau, dacă sunt de interes naţional metodologia şi
abordarea lor trebuie făcută la standarde internaţionale; rezultatul curricula de studii
universitare de masterat trebuie să intre în circuitul internaţional, atât ca vizibilitate cât mai
ales ca impact.
8) Asigurarea mobilităţii în cadrul acordurilor de cooperare încheiate în programele de studii
universitare de masterat, a programelor structurale de formare de resurse umane, precum şi a
masteratului în cotutelă constă în:
a) schimburi între profesori şi studenţi;
b) organizarea de consorţii şi reţele;
c) atribuirea de titluri şi/sau certificate comune mai multor masteranzi, din ţară sau
străinătate, care atestă competenţele dobândite;
a) schimburi transnaţionale;
b) recunoaşterea în plan internaţional a programelor de studii de masterat;
c) dezvoltarea parteneriatelor între universităţi şi agenţii economici.
7.2. Indicatori de evaluare a rezultatelor cercetării
a) Criterii primare de performanta:
Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste de specialitate cotate ISI (numar de lucrari
stiintifice si de citari in reviste de specialitate cotate ISI);
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Brevete de inventie si drepturi de autor protejate; numar de brevete; numar de familii
triadice;
Produse, servicii si tehnologii rezultate din activitati de cercetare care au la baza brevete,
omologari, inovatii proprii (se indica contractul si firma care utilizeaza produsul, serviciul,
tehnologia);
b) Criterii secundare de performanta:
Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in alte reviste de specialitate, fara cotatie ISI;
Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program;
Studii prospective si tehnologice, normative, proceduri, metodologii si planuri tehnice, noi
sau perfectionate, comandate sau utilizate de beneficiar.
c) Criterii de prestigiu profesional:
Membri in colectivele de redactie ale unor reviste (cotate ISI) sau in colective editoriale ale
unor edituri internationale recunoscute;
Membri in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national;
Premii internationale obtinute printr-un proces de selectie;
Premii nationale (ale Academiei Romane, CNCSIS, etc.);
Conducatori de doctorat, membri ai unitatii de cercetare;
Numar de doctori, membri ai unitatii de cercetare.
d) Criterii vizand resursa umana:
Cercetatori stiintifici gradul 1 (Profesori);
Cercetatori stiintifici gradul 2 (Conferentiari);
Cercetatori stiintifici gradul 3 (Lectori), din care doctori;
Cercetatori stiintifici / din care doctori;
Asistenti de cercetare;
Total personal auxiliar de cercetare angajat.
e) Realizarea si valorificarea cercetarii (ARACIS 2006):
resurse financiare, logistice si umane;
numarul de granturi de cercetare;
numarul de contracte de consultanta;
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Inovarea se masoara prin indicele compozit al inovarii (MERIT 2007) (MERIT 2009), compus
din input-uri de inovare:


Factori potentiali de inovare – indicatori care masoara conditiile structurale necesare
inovarii;
Crearea de cunoastere – indicatori care masoara volumul investitiilor in activitatile CD
considerati a fi elemente cheie pentru economia bazata pe cunoastere;
Inovarea si antreprenoriatul – indicatori care masoara eforturile de inovare la nivelul
companiilor;
si output-uri de inovare:
Implementarea inovarii – indicatori care masoara performanta inovarii in termeni de forta
de munca, activitati economice si valoare adaugata a acestora in sectoarele inovative;
Proprietatea intelectuala – indicatori care masoara realizarile de succes in inovare
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Anexa 1. Domenii, arii tematice și tematici prioritare

Domeniu
2. ENERGIE

Arie tematică

2.1.Sisteme energetice
durabile
2.2.Tehnologii energetice
inovative

3. MEDIU
(incl.schimbări
climatice şi
aquacultura)

4. SANATATE
ANIMALA

Tematici prioritare
2.1.1. Promovarea unei structuri de resurse
energetice primare: utilizarea cărbunilor, a
energiei nucleare şi a surselor regenerabile,
pentru creșterea competitivităţii şi securităţii
energetice
2.2.1. Promovarea tehnologiilor energetice
curate, a măsurilor de protecţie a mediului şi
a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră
3.1.1 Produse prietenoase mediului (green
chemistry)
3.1.2 Mecanisme economice şi sociale de
prevenire şi combatere a poluării pe
principalii factori de mediu
3.2.1 Tehnologii de valorificare energetică a
deşeurilor biodegradabile sub formă
de gaze sau lichide combustibile
3.3.1 Diversitatea biologică, geologică şi
ecologică la nivel local, regional şi naţional

3.1. Stiinta mediului
3.2. Ingineria mediului:
Sisteme de gestionare şi
valorificare a deşeurilor;
ecoeficienţă
3.3.2 Sisteme de monitorizare a dinamicii
3.3.Managementul si protectia diversităţii biologice şi ecologice în plan
mediului, agroturism
structural şi funcţional
3.3.3 Eco-tehnologii de reabilitare şi
reconstrucţie ecologică; tehnologii de
remediere a solurilor contaminate
3.3.4 Hazarduri naturale şi tehnologice;
cercetări privind evaluarea riscurilor şi studii
de impact
4.1.1 Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor
4.1. Cercetare experimentala
biologice integrative ale fiinţei umane
biomedicala
4.1.2 Mecanisme de adaptare ale
4.2.Metode noi de detectie ,
organismului uman la dinamica factorilor de
diagnostic si monitorizare
mediu biologic şi psihosocial
medicala
4.3. Tratamentul si preventia
4.1.3. Dezvoltarea de terapii moderne
bolilor degenerative, a bolilor orientate spre suportul chimic, genetic şi
de nutritie si metabolism,
celular şi standardizarea lor conform
procese de imbatrinire si
normelor bioetice
afectiuni neurologice E
4.2.1. Metode de investigaţie şi
4.4.Terapii si interventii
intervenţionale bazate pe medicina
inovative
moleculară şi celulară, genomică şi
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5. BIORESURSE
VEGETALE SI
ANIMALE

ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE
AGROALIMENTARĂ,
SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE
ALIMENTARĂ
5.1. Sisteme eficiente si
sustenabile de productie
agricolă şi de utilizare a
bioresurselor (vegetale si
animale)
5.2. Biodiversitate,
bioconservarea speciilor
5.3. Tehnologii inovative
aplicate in bioeconomie
5.4. Produse, tehnologii si
servicii inovative in sistemul
intergrat al lantului
agroalimentar

proteomică
4.2.2. Implementarea de noi metode de
prevenţie şi intervenţionale, la nivel naţional,
arondate la spaţiul european de operare
4.3.1. Sănătate publică veterinară,
diagnosticul, supravegherea şi controlul
bolilor la animale
5.1.1 Evaluarea, exploatarea și protecţia
resurselor naturale pentru creşterea
siguranţei şi securităţii producţiei agricole şi
alimentare
5.1.2.Protecţia şi dezvoltarea resurselor
cinegetice şi salmonicole
5.1.3. Metode, tehnici şi tehnologii de
creştere şi diversificare a producţiei animale
şi piscicole, asigurarea protecţiei sanitarveterinare
5.1.4. Managementul producţiei agroalimentare (exploataţii agricole, sisteme
integrate de asigurare a activităţilor
agroalimentare.)
5.2.1. Ameliorarea, protecţia şi conservarea
resurselor genetice vegetale şi animale , noi
varietăţi de plante
5.3.1. Tehnologii avansate de procesare a
materiilor prime vegetale si animale, a
reziduurilor din industria alimentara
( biorafinarie)
5.3.2. Metodologii cu acurateţe înaltă,
fezabile, senzitive, rapide, de detectare a
reziduurilor şi contaminanţilor
5.4.1. Produse agro-alimentare ecologice,
alimente funcţionale
5.4.2. Cercetare interdisciplinară privind
corelaţiile sol, plantă, animal, aliment şi om
5.4.3 Modernizarea producţiei alimentare şi
obţinerea de produse corespunzătoare
principiilor dezvoltării durabile şi securităţii
alimentare. Trasabilitatea pe lanţul alimentar
5.4.5. Diminuarea reziduurilor şi
contaminanţilor din întreg lanţul alimentar

6.
BIOTEHNOLOGII

6.1. Surse noi de biomasa şi
bioproduse (biotehnologii

6.1.1 Conceperea şi dezvoltarea de noi
medicamente cu maximă eficienţă şi efecte
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vegetale si animale)
6.2. Biotehnologii industriale:
6.3. Bioproduse si bioprocese
cu valoarea adaugata,
biorafinarie
6.3. Tematici emergente in
Biotehnologii

secundare minimale
6.1.2 Crearea unor noi tehnologii pentru
producţia de alimente cu siguranţă maximă
asupra sănătăţii umane;
6.2.1 Conceperea şi dezvoltarea unor
tehnologii avansate pentru conversia
reziduurilor in produse cu valoare adaugata,
noi enzime şi microorganisme;
6.3.1 Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme
bioinformatice pentru modelarea şi
monitorizarea activităţii celulare, a
mecanismelor de procesare a informaţiilor la
nivel biologic, biologice sistemica, tehnologii
omice
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ANEXA 2. Formular "Copertă" - disertaţie
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ................
FACULTATEA DE ... DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU ...
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ... (cu frecventă, cu frecvenţă redusă,)

LUCRARE DE DISERTAŢIE

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC
(Titlu didactic-titlul ştiinţific —prenume -nume)

ABSOLVENT (Nume –iniţiala prenumelui
tatălui.-prenume)

LOCALITATE
(ANUL)
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ANEXA 3: Formular Pagina de gardă disertaţie
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ .....................
FACULTATEA DE ... DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU ...
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ... (cu frecventă, cu frecvenţă redusă,)

TITLUL LUCRĂRII

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC
(Titlu didactic-titlul ştiinţific —prenume -nume)

ABSOLVENT (Nume –iniţiala prenumelui
tatălui.prenume)

LOCALITATE
(ANUL)
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ANEXA 4. Formular "Cerere înscriere la Examenul de Finalizare a Studiilor Universitare
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A......................
FACULTATEA DE ...
DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU
Nr. _________ din ____________

APROBAT
DECAN

VIZAT îndrumător ştiinţific

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI
1. Date privind identitatea persoanei
Numele: ______________________________________________________________
Numele anterior: _______________________________________________________
Prenumele: ____________________________________________________________
2. Sexul: (M/F)
3. Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul _________/ ___________ / __________
Locul (localitate, judeţ) ___________________________________
4. Prenumele părinţilor:
Tata:
Mama:
5. Domiciliul permanent: (str., nr.,localitate, judeţ, cod poştal, telefon, e-mail):

6. Sunt absolvent(ă) promoţia:_______ /

7. Forma de învăţământ pe care am absolvit-o este: (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, ID), cu
taxă/fără taxă

8. Locul de muncă (dacă e cazul): ________________________________________

9. Solicit înscrierea la examenul de ............................................... {licenţă, diplomă, disertaţie):
Sesiunea

anul

10. Lucrarea de ...................................... (licenţă, diplomă, disertaţie) pe care o susţin are
următorul titlu:
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11. îndrumător ştiinţific:

12. Menţionez că susţin examenul de ..................................................... finalizare a studiilor
(pentru prima oară, a doua oară - după caz) _________________________________________ şi
declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 143 din Legea 1/2011. Declar că
prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace frauduloase, fiind conştient de faptul că, dacă se doveşte
contrariul, diploma obţinută prin fraudă îmi poate fi anulată, conform art. 146 din Legea 1/2011.

SEMNĂTURA

ANEXA 5:Referat privind disertaţia

REFERAT
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PRIVIND LUCRAREA DE DISERTAŢIE A ABSOLVENTULUI/ABSOLVENTEI
.............................................................................
DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU....................................................................
PROMOŢIA .....................................
1. Titlul ……………………………………………………………………..
2. Structura lucrării……………………………………………………………….
3. Aprecieri asupra conţinutului lucrării de .. (licenţă, diplomă, disertaţie), organizare logică,
mod de abordare, complexitate, actualitate, deficienţe

4. Aprecieri asupra lucrării (se va menţiona: numărul titlurilor bibliografice consultate,
frecvenţa notelor de subsol, calitatea şi actualitatea surselor consultate; modul în care
absolventul a prelucrat informaţiile din sursele bibliografice, contribuţii originale)

5. Concluzii (valoarea lucrării elaborate de absolvent, relevanţa studiului întreprins,
competenţele absolventului, consecvenţa şi seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe
parcursul documentării şi elaborării lucrării)
6 Redactarea lucrării respectă/NU respectă normele de redactare {dacă nu respectă, care
sunt acestea...).
7. Nu există/ Există suspiciuni de realizare prin fraudă a prezentei lucrări (dacă există, care
sunt acestea...).
8. Consider că lucrarea îndeplineşte/ NU îndeplineşte condiţiile pentru susţinere în
sesiunea de Examen de .......................................................... (licenţă, diplomă, disertaţie)
din .................................(dacă nu îndeplineşte, se scrie motivaţia...)

Localitatea, la...............
Indrumator stiintific

ANEXA 6. Formular CUPRINS
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CUPRINS

Pagina
Introducere ..................................................,
Capitolul 1. (Titlul capitolului) ..................
1.1. (Titlul subcapitolului) .........
1.2. (Titlulsubcapitolului) ..........
Capitolul 2. (Numele capitolului)...............
2.1. (Titlul subcapitolului) .........
2.2. (Titlulsubcapitolului) ..........
Capitolul n. (Titlul capitolului) ..................
n.l. (Titlul subcapitolului) ...........
n.2. Titlul subcapitolului)............
Concluzii ......................................................
Bibliografie ..................................................
Anexe (figuri, grafice, tabele, poze, etc).

ANEXA 7

REGULI PENTRU LISTAREA SURSELOR BIBLIOGRAFICE/WEBGRAFICE
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Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, pagini web. Ele trebuie să poată fi
identificate foarte clar, ca urmare:
a. pentru cărţi se va menţiona: numele, prenumele autorului/ autorilor, anul apariţiei titlul cărţii,
editura, oraşul, eventual ţara şi ediţia,
b. pentru articole: numele, prenumele autorului/ autorilor, titlul articolului, publicaţia în care a
apărut, editura, pagina/paginile;
c. pentru site-uri: numele site-ului, data accesării;
d. pentru legislaţie, documente ale unor organizaţii rapoarte, etc: *** denumire sursă.
Exemple pentru menţionarea surselol bibliografice
Pentru articole;
[1] I. Dzitac, B.E. Bărbat, Artifcial Intelligence + Distributed Systems = Agents, International
Journal ofComputers, Communications and Control, Voi.4, Nr. 1, pp. 17-26, 2009.
SAU
[2] Pop, B., Dzitac, I., Fuzzy Control Rules in Convex Optimization, Studies in Informatics and
Control, Voi. 16, No.4, pp.363-366, 2006.
Pentru cărţi;
[3] Lotfi A. Zadeh et al (eds.), From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in
Artifcial Intelligence, Editura Academiei Române, 2008.
Pentru pagini web:
[4]
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/imlst/ilsubcatg.cgi?PC=K.
(accesare:
28.02.2011)
[5]
http://encvclopedia2.thefreedictionarv.com/Fermat%27s+great+theorem
(accesare: 26.02.2011)
Notă. Toate lucrările din listă trebuie citate obligatoriu pe parcursul lucrării. De exemplu,
lucrarea a treia se poate cita în două moduri:
• la sfârşitul unei propoziţii sau în interiorul ei marcăm prin [3J faptul că ideea sau citatul, după
caz, provine din această lucrare;
• la sfârşitul unei propoziţii sau în interiorul ei marcăm cu (Zadeh et al, 2008) faptul că ideea
sau citatul, după caz, provine din această lucrare;
• fiecare facultate/departament îşi poate stabili-adapta un model propriu pentru Bibliografie

ANEXA 8. Formular pentru lista temelor propuse
Îmbunătăţirea programelor de studii master cu profil agroalimentar, prin promovarea inovării şi asigurarea calităţii, în acord cu cerinţele
calificărilor din romania şi uniunea europeană (CALIMAS)
POSDRU/86/1.2/S/61841
44
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Lista temelor propuse pentru LUCRĂRILE DE (LICENŢĂ. DIPLOMĂ. DISERTAŢIE)
ANUL UNIVERSITAR....

Nr.crt.

Indrumator stiintific

Tema propusa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Director de departament

Decan

NOTA: La propunerea studenţilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme

ANEXA 9. Formular "Plan - FFSU"
UNIVERSITATEA ................
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FACULTATEA / DEPARTAMENTUL______________________________
DEPARTAMENTUL / CATEDRA _________________________________
TEMA
Lucrare de (licenţă, diplomă, diertaţie) a studentului
1)_____________________________________________ . Tema lucrării:
_____________________________________________

2) . ______________________________________ Termenul pentru predarea lucrării
____________________________________

3) . Elemente iniţiale pentru elaborarea lucrării

4) . Conţinutul lucrării:

5) . Material grafic:

6) . Locul de documentare pentru elaborarea lucrării:

7) . Data emiterii temei
îndrumător ştiinţific,

ANEXA 10
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Tabel nominal
"Predare la arhivă a lucrărilor de .........(licenţă, diplomă, disertaţie)"

UNIVERSITATEA …………..
FACULTATEA __________________________________
PROGRAMUL DE STUDIU

Examen de ......... (licenţă, diplomă, disertaţie) (Anul) / Sesiunea
Nr.
Titlul lucrării
Nume, Prenume
crt.
absolvent
Predare Primire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Semnăturile

ANEXA 12
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Extrase din Legea 1/2011 privind finalizarea studiilor universitare
Examene de finalizare a studiilor
Art. 143. — (1) Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior sunt:
a) examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă
pentru învăţământul din domeniul
(3) în cazul unor programe de studii organizate în comun de două sau mai multe universităţi,
actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările naţionale şi cu prevederile
acordurilor interinstituţionale.
Art. 152. — (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de
licenţă se numeşte diplomă de licenţă, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist.
(2) Pe diploma de licenţă, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se
menţionează toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv
forma de învăţământ urmată şi titlul obţinut. Diploma de licenţă, diploma de inginer, respectiv
diploma de urbanist sunt însoţite de suplimentul la diplomă şi se eliberează, gratuit, în limba
română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
_ Art. 157. — Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de
maşter şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte diplomă de maşter şi
cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv
forma de învăţământ. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează
gratuit, în limba română si o limbă de circulaţie internaţională.
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