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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea studiilor universitare de master a fost elaborat în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a
Cartei Universităţii Hyperion din Bucureşti şi a Metodologiei de admitere la studii
universitare de master şi a Regulamentului Universităţii Hyperion din Bucureşti
privind organizarea programelor de master.
Art. 2. Conform articolelor nr. 153, 154, 155, 156 şi 157 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 programele de studii universitare de master reprezintă al
II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi
din Cadrul Naţional al Calificărilor. Aceste cursuri au o durată de 1-2 ani şi
corespund unui număr minim de credite de studii transferabile cuprins între 60 şi
120 credite.
Art. 3. Programele de studii universitare de master pot fi :
a. master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale;
b. master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică, care poate fi echivalentă cu
primul an de studii din cadrul programelor de studii universitare de
doctorat. Aceste tipuri de master se organizează exclusiv la forma
de învăţământ cu frecvenţă;
c. master didactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă pentru absolvenţii care vor să profeseze în cariera didactică.
Art. 4. Universitatea Hyperion din Bucureşti are în prezent 13 mastere
profesionale acreditate pentru anul universitar 2011-2012, evaluate de ARACIS şi
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aprobate prin Hotărâre de Guvern şi un dosar de master profesional la Facultatea
de arte depus pentru acreditare la ARACIS.
Capitolul II
OBIECTIVELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER
Art. 5. Studiile universitare de master contribuie la conturarea unui profil
al absolventului, care vizează dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
cognitive.
Art. 6. Cunoştinţele generale se referă la:
a) familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în
domeniu;
b) abilităţi superioare de cercetare independentă;
c) capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic
şi instituţional.
Art. 7. Cunoştinţele de specialitate se referă la:
a) acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;
b) identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi
profesionale noi;
c) compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a
stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de adâncire a
cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.
Art. 8. Competenţele generale se referă la:
a) aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme;
b) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;
c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte
dintre cele mai diverse;
d) capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva
creativ probleme şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ;
e) abilităţi de conducător şi angajare clară pe calea propriei dezvoltări
profesionale.
Art. 9. Abilităţile cognitive specifice presupun:
a) evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;
b) formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei
acestora;
c) aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
d) conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.
Art. 10. Competenţele de specialitate se stabilesc prin reglementări proprii
fiecărui domeniu.
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Art. 11. Masterul se organizează în domeniile studiilor universitare de
licenţă.
Art. 12. Instituţiile de învăţământ superior promovează interdisciplinaritatea în studiile universitare de master.

Organizarea ciclului de studii universitare de master
Art. 13. Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul
studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de
cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile
doctorale.
Art. 14. Programele universitare de master au o durată normală de 1-2 ani
şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile cuprins între
60 şi 120.
Art. 15. Pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune
practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat,
într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani,
la învăţământul cu frecvenţă, în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011,
diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.
Art. 16. Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri de
tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în
specialitate.
Pentru studiile universitare de master se acordă cel puţin 120 de credite de
studii transferabile. Pentru programele de master care continuă programe de licenţă
cu o durată mai mare de 6 semestre limita inferioară poate fi de 60 de credite.
Art. 17. Durata studiilor de master este de 2-4 semestre şi corespunde unui
număr de 30 de credite de studii pe semestru.
Art. 18. Durata totală a ciclului I şi II trebuie să corespundă obţinerii a cel
puţin 300 de credite de studiu transferabile.
Art. 19. Pentru absolvenţii studiilor de licenţă cu durata de 3 ani, studiile
de master reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă
prealabilă obligatorie pentru studiile doctorale.
Art. 20. Programele de studii de master din domeniile reglementate la
nivelul Uniunii Europene se pot organiza doar la forma de învăţământ cu
frecvenţă.
Art. 21. Pot organiza programe de studii universitare la formele de
învăţământ cu frecvenţă redusă numai facultăţile care au acreditat programul de
învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.
158

Art. 22. Structura şi conţinutul programului de pregătire sunt aceleaşi
pentru ambele forme de învăţământ.
Art. 23. Programele de master la Universitatea Hyperion din Bucureşti pot
funcţiona doar în regim cu taxă.
Art. 24. Taxa de şcolarizare va fi stabilită anual de către Consiliul de
Administraţie şi Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Art. 25. Pot organiza programe de studii universitare de master într-un
anumit domeniu facultăţile care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest
scop.
Art. 26. Acreditarea unui domeniu de studii universitare de master,
împreună cu stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi
cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire, se realizează prin hotărâre a
Guvernului, în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o
altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul
European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul superior, denumit EQAR.
Art. 27. 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 sunt comunicate
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului până la data de 1
februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.
Art. 28. Pentru a asigura sustenabilitatea financiară, cifra de şcolarizare
trebuie să fie de minim 15 studenţi echivalenţi la un program de master.
Art. 29. Cifra de şcolarizare la programele de master aprobată de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate fi repartizată pe
facultăţi, de către Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii Hyperion din
Bucureşti.
Art. 30. 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 răspundă cerinţelor
pieţei muncii.
Art. 31. Facultăţile se pot asocia cu alte facultăţi, institute, departamente
din ţară sau din străinătate pentru a organiza programe de master în cooperare.
În acest scop se încheie convenţii scrise între facultăţile sau universităţile
asociate în programul de master, care stipulează cerinţele organizării, finanţării şi
desfăşurării programului de master în fiecare din cele două instituţii, în
concordanţă cu rolul pe care fiecare în parte şi-l asumă în cadrul programului
comun de studii şi cu legislaţia specifică din fiecare ţară, precum şi recunoaşterea
reciprocă a titlului ştiinţific de master de către autorităţile de resort din cele două
ţări, în acord cu prevederile legale din fiecare ţară.
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Art. 32. Condiţiile minime necesare pentru ca o instituţie, din ţară sau
străinătate, să se poată asocia în vederea realizării, în cooperare, a unor studii
universitare de master sunt:
a) să aibă dreptul legal de a organiza studii universitare de master
b) să aplice sistemul de credite transferabile ECTS
c) să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii
d) să existe un acord bilateral de cooperare între România şi ţara de origine
a instituţiei care doreşte să se asocieze.
În cadrul acestui parteneriat, una dintre instituţii va avea rol de coordonare
a programului şi va putea înmatricula studenţii. La finanţarea programului vor
contribui toate instituţiile partenere.
Recunoaşterea stagiilor efectuate de studenţi se face în conformitate cu
regulamentele proprii ale instituţiei care a înmatriculat studentul.
În cazul programelor comune de studii, schimbarea temei programului de
cercetare se face cu acordul ambelor instituţii.
Fiecare program de master este coordonat de un cadru didactic responsabil, care aparţine uneia dintre facultăţile implicate în procesul de instruire al
programului.
Acesta este numit de Consiliul facultăţii organizatoare / coordonatoare.
Acest responsabil are cel puţin funcţia de conferenţiar şi răspunde de buna
desfăşurare a tuturor activităţilor prevăzute în planul de învăţământ al programului
de master.
Art. 33. Pentru a iniţia un program de studii de master trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
– asigurarea calităţii;
– asigurarea sustenabilităţii financiare;
– acoperirea unor specializări cerute pe piaţa forţei de muncă;
– acordul Consiliilor profesorale ale facultăţilor organizatoare;
– acordul Comisiei de calitate a universităţii;
– acordul Senatului Universităţii;
– acreditarea ARACIS şi aprobarea programului prin Hotărâre de Guvern.
Art. 34. Metodologia de organizare a examenelor, competenţele şi cunoştinţele verificate, corespondenţa dintre rezultatele învăţării şi notele, diplomele
sau certificatele de studii acordate trebuie să fie identice pentru orice formă de
învăţământ corespunzătoare unui anumit program de studii din cadrul unei
instituţii de învăţământ superior.
Art. 35. Studiile universitare de master se desfăşoară conform ofertei
educaţionale a Universităţii Hyperion din Bucureşti (în limba română sau într-o
limbă de circulaţie internaţională).
Art. 36. Pot fi cadre didactice în cadrul unui program de master numai
acele cadre didactice care au titlul didactic de conferenţiar, profesor sau lector
doctor.
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Art. 37. Programul de pregătire universitară de master se desfăşoară pe
baza planului de învăţământ elaborat de departamentele şi consiliile facultăţilor şi
aprobat de Senatul universitar, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 38. Planul de învăţământ cuprinde atât discipline de cunoaştere
avansată în cadrul domeniului de studii universitare de master, cât şi module de
pregătire complementară necesare pentru o inserţie rapidă a absolventului de
studii universitare de master pe piaţa muncii.
Art. 39. În cadrul programului de pregătire universitară de master, pentru
a evidenţia rezultatele formării, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizează
sistemul de credite transferabile ECTS.
Universitatea Hyperion din Bucureşti stabileşte prin Regulamentul privind
evaluarea studenţilor propriile reguli de evaluare şi criteriile specifice de
promovare a probelor din cadrul programului de pregătire universitară de master.
Art. 40. Programul de pregătire al studentului trebuie să conţină şi o
componentă de cercetare ştiinţifică sau creaţie vocaţională, în concordanţă cu
specificul domeniului de studii.
Studentul realizează activitatea de cercetare ştiinţifică în echipe de cercetare ştiinţifică din care pot face parte şi doctoranzi, cadre didactice, cercetători.
Programul de cercetare ştiinţifică se poate desfăşura în cadrul facultă ii
sau în cadrul celorlalte instituţii partenere în programul de master, în conformitate
cu acordul încheiat între acestea.
Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de
masterand spre dezbatere în cadrul facultăţii sub forma unor rapoarte ştiinţifice.
Facultatea stabileşte prin regulament propriu numărul, frecvenţa şi cerinţele
ştiinţifice minimale ale rapoartelor intermediare de cercetare ştiinţifică. Publicarea
rapoartelor ştiinţifice în reviste de specialitate, cu referenţi ştiinţifici, este
stimulată de facultăţi.
Rezultatele cercetării ştiinţifice realizate pot fi valorificate de masterand la
realizarea disertaţiei.
Art. 41. Studenţii care doresc să ocupe după absolvire posturi didactice în
învăţământ, trebuie să opteze pentru parcurgerea unui modul de pregătire
pshihopedagogică corespunzător unui număr de 30 sau 60 credite (modul
psihologic I şi modul pedagogic II) sau să urmeze masterul didactic în funcţie de
creditele obţinute în ciclul I şi de domeniul în care doresc să lucreze: învăţământ
primar şi gimnazial, respectiv liceal sau universitar.

Participarea masteranzilor la procesul de învăţământ
Art. 42. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de
admitere la studii universitare de master.
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Art. 43. Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza unui contract
de studii încheiat între masterand şi Universitatea Hyperion din Bucureşti.
În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate,
astfel încât să fie asigurate premizele unui învăţământ de calitate.
Contractele de studii nu se modifică în timpul anului universitar.
Art. 44. În Universitatea Hyperion din Bucureşti, participarea studenţilor
la programele de studii de master este reglementată de Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor şi massterantilor.
Acesta cuprinde capitole referitoare la:
a) Înscrierea în facultate şi documentele studentului
b) Drepturile şi îndatoririle studentului
c) Frecvenţa
d) Promovarea
e) Întreruperi de studii, exmatriculări, reînmatriculări, transferuri
f) Recompense şi sancţiuni
g) Finalizarea studiilor.

Finalizarea studiilor. Disertaţia
Art. 45. Studiile de master se finalizează prin susţinerea publică a
unui examen de disertaţie. Acestui examen i se alocă un număr de credite
suplimentar celor 120 necesare pentru finalizarea programului de master.
Art. 46. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată
a temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau
soluţionarea temei, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
Art. 47. Examenul se organizează şi se desfăşoară pe baza Regulamentului
privind finalizarea studiilor de master aprobat de Senatul Universităţii Hyperion
din Bucureşti în perioadele prevăzute pentru examenele de finalizare a studiilor la
programele de master.
Art. 48. Susţinerea publică a dizertaţiei se face în faţa unei comisii numită
de conducerea universităţii, la propunerea facultăţii din structura căreia face parte
programul de master.
Art. 49. Comisia cuprinde cel puţin trei membri având gradul didactic de
cel puţin lector universitar şi titlul de doctor.
Art. 50. Preşedintele comisiei de disertaţie este un reprezentant al
conducerii facultăţii/departamentului, conferenţiar sau profesor universitar.
Art. 51. Tema disertaţiei se stabileşte de către un cadru didactic cu cel
puţin gradul didactic de lector universitar şi titlul ştiinţific de doctor care îşi
asumă calitatea de conducător de dizertaţie împreună cu studentul.

162

Îndrumătorul lucrării de disertaţie răspunde în mod solidar cu autorul
acesteia de asigurarea originalităţii conţinutului lucrării.
Art. 52. Temele dizertaţiilor şi conducătorii lor se aprobă de către
conducerea facultăţii sau departamentului în cadrul cărora se desfăşoară studiile
universitare de master.
Art. 53. Elaborarea şi prezentarea disertaţiei se poate face şi într-o limbă
de circulaţie internaţională, conform prevederilor contractului de studii universitare de master.
În situaţia în care disertaţia este scrisă într-o altă limbă decât cea română,
lucrarea va fi însoţită de un rezumat redactat în limba română.
În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională,
susţinerea publică se poate face în respectiva limbă.
Art. 54. Consiliile facultăţilor au obligaţia de a asigura accesul la
disertaţiile susţinute public prin consultarea acestora în bibliotecile proprii sau
prin intermediul schimburilor inter-universitare.
Art. 55. În cazul programelor de studii universitare de master organizate în
parteneriat, disertaţia se depune la facultatea care a făcut înmatricularea iniţială a
studentului, împreună cu un referat favorabil al instituţiei partenere.
Art. 56. Susţinerea dizertaţiei se face în facultatea care a făcut înmatricularea iniţială a studentului, dar este permisă doar în condiţiile în care referatul
din partea instituţiei partenere este favorabil.
Art. 57. Rezultatele evaluării disertaţiei se exprimă prin note de la 1 la 10.
Art. 58. Promovarea disertaţiei se face de către masteranzii care au obţinut
cel puţin media 6 (şase).
Art. 59. În cazul nepromovării disertaţiei, candidatul se poate prezenta o
singură dată, la o a doua sesiune de susţinere a disertaţiei, cu schimbarea temei
disertaţiei.
Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei studentul nu obţine medie de
promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de studii
universitare de master şi foaia matricolă.
Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de dizertaţie.
Art. 60. Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un
certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin
mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor codului de etică şi
deontologie universitară.
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Diploma de master
Art. 61. Diplomele şi certificatele de studii universitare eliberate de
instituţiile de învăţământ superior, în condiţiile legii, pentru aceleaşi programe de
studii, indiferent de forma de învăţământ absolvită, sunt echivalente.
Art. 62. Recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii
efectuate în ţară sau în străinătate se realizează pe baza unei metodologii-cadru
stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a
Regulamentului privind echivalările în cadrul mobilităţilor aprobat de Senatul
Universităţii din Bucureşti, pe baza normelor europene, ale sistemului european
de acumulare şi transfer al creditelor de studii.
Art. 63. Studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca
urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică şi
deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări. În
cazul unor programe de studii organizate în comun cu una sau mai multe
universităţi, actele de studii se eliberează în concordanţă cu reglementările
naţionale şi cu prevederile acordurilor interinstituţionale.
Art. 64. 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 de studii absolvit, inclusiv forma de învăţământ.
Art. 65. Aceasta este însoţită de suplimentul la diplomă care se eliberează
gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.
Art. 66. Această diplomă conferă titlul de master în domeniul de studiu
abordat.

Asigurarea calităţii în cadrul studiilor universitare de masterat
Art. 67. Studiile universitare de master fac obiectul procedurilor de
asigurare internă şi externă a calităţii stabilite pe baza bunelor practici europene.
Art. 68. Principalii responsabili de calitatea programelor de masterat sunt
Universitatea Hyperion din Bucureşti, facultatea sau departamentul în care se
organizează acest program şi masterandul.
Art. 69. Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza unui contract
de studii încheiat între student şi Universitatea Hyperion din Bucureşti. În acest
contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de
studii universitare de master, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a
calităţii.
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Modelul contractului de studii universitare de master este elaborat de către
Universitatea Hyperion din Bucureşti, în concordanţă cu prevederile prezentului
regulament şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 70. În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică
profesională, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza
unui raport extern de evaluare, întocmit de Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior, poate lua următoarele măsuri:
a) retragerea dreptului Universităţii de a organiza concurs de admitere
pentru selectarea de noi masteranzi pe o perioadă determinată;
b) retragerea dreptului de a organiza studii universitare de master.

Art. 71. Redobândirea dreptului de a organiza concurs de admitere în
ciclul de studii universitare de master se poate obţine numai pe baza unui nou
raport extern de evaluare al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
Art. 72. În baza procedurilor interne de asigurare a calităţii, Universitatea
Hyperion din Bucureşti trebuie să efectueze evaluarea internă a studiilor
universitare de master la fiecare 2 ani.
În baza procedurilor externe de asigurare a calităţii Universitatea Hyperion
din Bucureşti este evaluată o dată la 5 ani de către comisii de experţi propuse de
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior pentru a se
urmări menţinerea standardelor de calitate.

Dispoziţii finale
Art. 73. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului
Universităţii Hyperion din Bucureşti din 12 iulie 2011.
R E C T O R,
Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU
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