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METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la
studii universitare de masterat sunt realizate în conformitate cu Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4061 din 15 Aprilie 2011 privind cadrul general de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul universitar 2011-2012, cu Hotărârea Guvernului nr. 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master, cu Carta
Universităţii Hyperion din Bucureşti şi au fost adoptate de Senatul Universităţii la
23 mai 2011.
Art. 1. Universitatea Hyperion din Bucureşti, instituţie de învăţământ
superior particular, acreditată instituţional prin Legea nr. 275 din 15 mai 2002 este
universitate încadrată în sistemul naţional de învăţământ superior din România şi
este organizatoare de studii universitare de master. Programele de studii
universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se
finalizează potrivit articolului 153, aliniat 1 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al calificărilor. Acestea
au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr de credite de studii
transferabile, cuprins între 60 şi 120. Diplomele de absolvire sau de licenţă a
absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară
aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii
universitare de master în specialitate.
Art. 2. Programele de studii universitare de master sunt:
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor
profesionale;
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor
de cercetare ştiinţifică. Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate
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fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii universitare
de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu
frecvenţă şi poate fi organizat în cadrul şcolilor doctorale;
c) master didactic organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu instituţiile
de învăţământ superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop.
Art. 3. Acreditarea unui domeniu de studii universitare de master,
împreună cu stabilirea numărului maxim al masteranzilor care pot fi şcolarizaţi şi
cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire la Universitatea Hyperion din
Bucureşti se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma evaluării externe
realizate de ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară
sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii
în Învăţământul Superior, denumită EQAR.
Art. 4. În cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru
studii universitare de master, programele de studii promovate sunt stabilite anual
de către Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti şi comunicate Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până la data de 1 februarie a fiecărui
an pentru a fi publicate centralizat.
Art. 5. Universitatea Hyperion din Bucureşti poate stabili parteneriate cu
operatori economici, asociaţii profesionale sau instituţii publice pentru
dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care să corespundă
cerinţelor pieţei muncii.
Art. 6. Pot candida la programe de studii universitare de master
absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Art. 7. Diploma conferită după promovarea unui program de studii
universitare de master şi susţinerea cu succes a lucrării de disertaţie se numeşte
diplomă de master şi cuprinde toate informaţiile necesare pentru a descrie
programul absolvit, inclusiv forma de învăţământ. Diploma de master este însoţită
de suplimentul de diplomă care se eliberează gratuit de Universitatea Hyperion
din Bucureşti, atât în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 8. Facultatea de Arte a Universităţii Hyperion, acreditată organizează
ciclul II al studiilor universitare, respectiv programe de master, atât la programul
de Actorie, cât şi la programul de Cinematografie, fotografie media (Regie de film
şi TV, Imagine de film şi TV).
Art. 9. Universitatea Hyperion din Bucureşti are acreditate de ARACIS un
număr de 13 programe de master profesional şi un program de master profesional
la facultatea de Arte al cărei dosar este depus la ARACIS pentru acreditare pentru
care va organiza admitere în luna septembrie 2011 după cum urmează:
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Facultatea de Ştiinţe Economice
1. Leadership şi managementul resurselor umane, curs zi, 2 ani, acreditat
2. Audit financiar-contabil .i consiliere, curs zi, 2 ani, acreditat
3. Managementul investiţiilor, curs zi, 2 ani, acreditat
Facultatea de Drept
1. Dreptul penal al afacerilor, curs zi, un an şi jumătate, acreditat
Facultatea de Jurnalism
1. Comunicare mediatică şi publicitate, curs zi, 2 ani, acreditat
Facultatea de Pshihologie
1. Psihologie clinică şi consiliere psihologică, curs zi, 2 ani, acreditat
Facultatea de Litere şi Limbi Moderne
1. Comunicarea interculturală şi traducere profesională, curs zi, 2 ani,
acreditat
Facultatea de Arte
1. Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie, curs zi, 2
ani, acreditat
2. Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV, curs zi, 2 ani,
acreditat
Facultatea de Istorie-Geografie
1. Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale, curs zi, 2 ani, acreditat
2. Managementul mediului şi dezvoltare durabilă, curs zi, 2 ani, acreditat
Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale
1. Politici comunitare şi intervenţii sociale, curs zi, 2 ani, acreditare
limitată
Facultatea de electronică, Automatică şi Informatică Aplicată
1. Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice, curs zi, un an şi
jumătate, acreditat
Facultatea de Fizică
1. Fizica materialelor şi aplicaţii, curs zi, 2 ani, acreditat
Art. 10. Studiile universitare de masterat cu durata de 4 (patru) semestre
sunt organizate pentru absolvenţii care au încheiat ciclul I de studii universitare
cu durata de 3 ani, cu examen de licenţă şi care au însumat la încheierea acestora
180 de credite tip Bologna şi de 3-4 semestre pentru absolvenţii cu studii de lungă
durată de 4 ani, cu examen de licenţă, inginerie, drept şi care au acumulat
240 credite în timpul studiilor universitare de licenţă, fiind masterate profesionale,
orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale.
Art. 11. Programele de studii universitare de masterat şi durata acestora,
planurile de învăţământ, statele de funcţii, însoţite de curriculum vitae al cadrelor
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didactice şi programele analitice se aprobă de către Senatul Universităţii Hyperion
şi se supun normelor aprobate de MECTS şi ARACIS.
Art. 12. Admiterea şi activităţile didactice la cursurile de zi de masterat se
desfăşoară numai la sediile facultăţilor organizatoare.
Art. 13. Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de masterat se percepe o taxă de înscriere de 100 lei. Taxele de studii pentru
fiecare program de masterat se stabilesc se către Senatul universităţii şi sunt aduse
la cunoştinţa celor interesaţi.
Art. 14. Pentru înscrierea la studiile universitare de masterat, candidaţii
vor depune la Secretariatul General al Universităţii Hyperion din Calea Călăraşilor nr. 169 un dosar care trebuie să cuprindă:
− Cerere tip de înscriere la admitere, însoţită de Anexa 1 din Ordinul nr.
3855 din 17.05.2010 (ca document obligatoriu pentru înscriere);
− Chitanţa cu taxa de înscriere;
− Diploma de licenţă (original şi copie legalizată) / adeverinţă de promovare a examenului de licenţă (original) pentru promoţia 2011;
− Supliment la diplomă (original) pentru seriile care au primit diploma
de licenţă;
− Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată);
− Curriculum vitae;
− Certificat de naştere (copie legalizată);
− Certificat de căsătorie (copie legalizată), unde este cazul;
− Buletin sau carte de identitate (copie xerox);
− 3 fotografii color tip buletin.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat se
poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
Art. 15. Secretariatele facultăţilor vor lua măsuri ca fiecare candidat admis
la cursurile universitare de masterat să completeze, odată cu contractul încheiat cu
Universitatea Hyperion şi datele cuprinse în Anexa nr. 2 din Ordinul MECTS nr.
3855 din 17.05.2010, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 16. Masteranzii admişi vor fi înmatriculaţi prin Ordin al Rectorului
Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Art. 17. Accesul la studiile universitare de masterat se realizează pe baza
concursului de admitere care se organizează în perioada 15-30 septembrie 2011.
Numărul şi componenţa membrilor comisiilor de admitere la masterat se aprobă
pentru fiecare specializare de către Rectorul Universităţii Hyperion.
Art. 18. Admiterea la studii universitare de masterat constă în:
a. Analiza de către comisia de admitere a documentelor existente la
dosarul prezentat de candidaţi;
152

b. Participarea candidatului la un interviu organizat la sediul facultăţii,
prin care comisia de admitere evaluează motivaţia opţiunii sale pentru
programul de studii de masterat, activitatea profesional-ştiinţifică şi
publicistică desfăşurată, orientarea spre lucrarea de dizertaţie, abilităţile candidatului pentru cercetarea ştiinţifică etc.
c. În funcţie de specificul programului de masterat, se pot organiza teste
de limbă şi teste de aptitudini sau de vocaţie (la specializările de
master de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Arte).

Admiterea la studiile universitare de master
Art. 19. Admiterea candidaţilor la studiile universitare de master, indiferent de forma de învăţământ în care se organizează, se face prin concurs organizat anual de către Universitatea Hyperion din Bucureşti, înainte de începerea
anului universitar, pe baza Metodologiei privind admiterea la studii universitare
de master aprobată de Senat.
Art. 20. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de master numai absolvenţii care au obţinut diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Absolvenţii învăţământului universitar cu diplome de licenţă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizate în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare
de master în aceleaşi condiţii ca şi absolvenţii studiilor universitare organizate în
conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004.
Art. 21. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii
universitare de master se realizează în conformitate cu Regulamentul privind
admiterea la studii universitare de master elaborat anual de Universitatea
Hyperion din Bucureşti, în conformitate cu criteriile generale stabilite de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 22. Pe baza Metodologiei de admitere al Universităţii Hyperion din
Bucureşti, facultăţile îşi elaborează propriile regulamente de admitere, care se
aprobă de Consiliile facultăţilor şi în care se precizează detaliat, pentru fiecare
specializare, modul de desfăşurare a concursului de admitere.
Art. 23. Concursul de admitere la studii universitare de master poate
conţine o serie de probe scrise sau/şi orale, interviuri specifice domeniului de
studiu. În cazul studiilor universitare de master organizate într-o limbă de
circulaţie internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea
competenţelor lingvistice pentru limba de studiu.
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Art. 24. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master
într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost
dobândită diploma de licenţă.
Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei
bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate, anunţată din timp de către facultatea
organizatoare.
Art. 25. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de
master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere, indiferent de forma
de învăţământ.
Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare sunt făcute publice în
fiecare an, de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea
concursului de admitere.
Art. 26. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida
în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare.
Art. 27. Universitatea Hyperion din Bucureşti percepe de la candidaţi, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea
şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul universitar.
Consiliul de Administraţie şi Senatul universitar prevede, prin metodologia
proprie de admitere, situaţiile în care candidaţii pot fi scutiţi de plata acestor taxe.
Art. 28. Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de master şi
înmatricularea candidaţilor care au reuşit la concurs se fac prin decizii ale
rectorului universităţii.
Art. 29. Persoana admisă la un program de studii universitare de master
are calitatea de masterand, pe întreaga perioada a prezenţei sale în cadrul
programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de
finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a
studiilor.
Art. 30. Facultăţile au obligaţia să restituie, în cel mult două zile
lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe,
dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut
prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.
Art. 31. Modalităţile de admitere vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor
prin afişare la sediile facultăţilor şi pe pagina de internet a acestora şi a Universităţii Hyperion.
Art. 32. Rezultatul admiterii la studiile universitare de masterat se
comunică prin afişare la avizier sau pe site-ul universităţii, în cel mult 24 de ore
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de la încheierea acesteia. Candidaţii admişi se vor prezenta pentru a încheia
contractul de şcolarizare şi pentru a completa fişa de înscriere şi anexele acestuia.
Art. 33. Înmatricularea masteranzilor admişi se efectuează, prin decizie a
Rectorului universităţii, până la data de 15 octombrie 2010 şi se înscriu în
Registrul Matricol Unic.
Art. 34. Studiile universitare de masterat se desfăşoară conform programului stabilit de consiliile facultăţilor.
Prezenta Metodologie a fost aprobată de Senatul Universităţii Hyperion
din Bucureşti în şedinţa sa din data de 23 mai 2011.
R E C T O R,
Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU
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