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Calendarul examenului de finalizarea studiilor universitare de masterat, 

DISERTAŢIE  2014,  Specializarea  STILISTICA INTERPRETĂRII  MUZICALE 

 

Sesiunea  IULIE  2014    

1.  Înscrierile la Examenul de Disertaţie:   3, 4, 7, 8  iulie  2014 

2.  Examenul de Disertaţie:                                9  – 11  iulie  2014 

Sesiunea  SEPTEMBRIE  2014  * 

1.  Înscrierile la Examenul de Disertaţie:            15  sept. 2014 

2.  Examenul de Disertaţie:                             16 – 17 sept. 2014 

   * Doar dacă vor fi permise de metodologiile Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

 

DATELE SUNT ORIENTATIVE,  
mici schimbari se vor opera ulterior şi vor fi anunţate în timp. 
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STUDII  UNIVERSITARE DE  MASTERAT 

Specializarea:  STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE 

Forma de învăţământ: cursuri de zi, cu frecvenţă. 

Durata studiilor: 4 (patru) semestre, 2 (doi) ani. 

Cele 4 (patru) semestre de cursuri se finalizează cu DISERTAŢIE. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA EXAMENULUI DE FINALIZARE  

A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT   

DISERTAŢIE  2014 

 

Art. 1 Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat  se organizează în 

conformitate cu:  

   Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

   Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  

   OMCTS nr. 3271/14.02.2012 privind metodologia-cadru de organizare a exame-

nelor a studiilor în învăţământul superior; 

   Regulamentul UVT de organizare a examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de masterat, anul universitar 2013 – 2014.   

Art. 2   Studiile în ciclul universitar de masterat se încheie cu susţinerea disertaţiei. 
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Art. 3   (1) Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei 

abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, 

precum şi modalităţi de validare ştiinţifică ale acestora. 

             (2) În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în parte-

neriat cu alte I.O.S.U.M., disertaţia se depune la I.O.S.U.M. care a făcut înmatricularea iniţială 

a masterandului, împreună cu un referat favorabil al I.O.S.U.M. coorganizatoare a 

programului de studii. 

             (3) Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii 

universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 (şase) la susţinerea publică a 

disertaţiei primeşte diploma de studii universitare de masterat, însoţită de suplimentul de 

diplomă, întocmit conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 4  (1) Disertaţia se susţine în şedinţa publică în faţa comisiei de disertaţie. 

              (2)  În cazul disertaţiilor redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, 

susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. 

Art. 5  Susţinerea disertaţiei se face în faţa unei comisii compusă din cel puţin trei membri 

şi un preşedinte. Componenţa comisiei se propune de către Consiliul facultăţii şi se aprobă 

de Senatul universitar. 

Media examenului se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Notele acordate de către 

membrii comisiei sunt numere întregi de la 1 la 10. 

Art. 6  Rezultatele  examenului se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 ore de la 

data susţinerii acestuia, la sediul Facultăţii de Muzică. 

Art. 7 Eventualele contestaţii privind rezultatele examenului se depun la secretariatul 

facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în 

termen de 48 de ore, de către comisia de analiză a contestaţiilor - numită de instituţia 

organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii organizatoare şi sunt 

definitive. Contestaţiile se depun numai pentru vicii de procedură. La probele orale şi 

practice nu se admit contestaţii. 
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA DISERTAŢIEI 

 

La Disertaţie se pot înscrie studenţii care au acumulat cel  puţin 30 de credite pe parcursul 

fiecărui semestru de studii, adică un total de 120 de credite. 

Înscrierea  la examenul de disertaţie se face pe baza unei cereri tip. 

Lucrarea scrisă va fi însoţită de avizul favorabil al conducătorului ştiinţific şi se va depune 

şi în format electronic (pe un CD), pentru a putea fi verificată cu un soft antiplagiat. 

Candidaţii vor da o declaraţie în care se va menţiona că nici o parte a lucrării nu conţine 

comentarii, aplicaţii sau studii publicate identic de alţi autori sau incluse în alte locuri fără 

citare şi trimitere la sursa folosită. 

 

DISERTAŢIA constă din: 

 Recital de specialitate; 

 Fundamentarea teoretică a repertoriului prezentat în recital – lucrare scrisă; 

 Susținerea orală a lucrării. 

 

ALGORITMUL DE CALCUL AL MEDIEI FINALE:  

 Recitalul de specialitate are o pondere de 60%; 

 Lucrarea scrisă are o pondere de 30% 

 Susţinerea orală a lucrării are o pondere de 10%. 

 

PRECIZĂRI: 

1)  Recitalul instrumental, cameral, de canto sau concertul coral (în funcţie de 

specificul la care a fost înscris studentul) va cuprinde piese muzicale reprezentative din 

tematica studiată, desfăşurate pe o durată de aproximativ 30 - 45 de minute. 
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2)  Lucrarea scrisă: 

   Se realizează sub conducerea unui cadru didactic titular, de la Facultatea de Muzică 

din Timişoara sau de la facultatea de la care provine absolventul. Ea va cuprinde un 

număr de minimum 50 de pagini format A4.    

   Se va depune şi în format electronic, (pe un CD), pentru a putea fi verificată cu un 

soft antiplagiat;  

   Va avea anexată o înregistrare pe DVD sau pe casetă video, a pieselor interpretate 

în recital; 

   Va fi însoţită de un rezumat al lucrării, întocmit de autor (2-3 pagini) şi de referatul 

conducătorului ştiinţific. Se vor depune 2 exemplare la secretariatul facultăţii, 

înainte de începerea examenului. 

Formularea titlului final al lucrării îi revine studentului, după consultarea în prealabil a 

conducătorului ştiinţific. 

Tema propusă, dezvoltată pe parcursul lucrării trebuie să reflecte: 

   Aspectul de documentare la nivel de studii masterale. 

   Nota de originalitate, bazată pe experienţa interpretativă. 

 

 

   *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* 
 

 

 

 

 

 

                      


