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Standarde privind elaborarea și susținerea disertației masterale 

 

A) Condiții preliminare 

 

1. Candidații au obligația de a-și alege temele de cercetare dintre cele furnizate de către 

îndrumători, formulate în urma consultării cu mediul științific, mediul socio-economic și 

cultural. Temele trebuie să reflecte aspecte concrete ale stagiului de aprofundare a studiilor 

teologice, la nivel masteral, să aibă o orientare concretă spre a sluji misiunii ecleziale și a 

determina rezultate vizibile privind orientarea candidaților spre viitoarea carieră. 

2. Candidații pot alege ca îndrumători exclusiv cadre didactice cu titlul științific de minim 

lector, titular sau asociat, care să fi predat minim un curs de un semestru la programul 

masteral în curs de absolvire. 

3. Temele trebuie să conțină repere ale unei cercetări inovative, cu un grad ridicat de 

originalitate. Prin urmare, nu se acceptă repetarea temelor, cu excepția acelor care se 

pretează la abordări multiple și care nu se vor putea relua într-un interval mai scurt de 5 

ani de zile. 

4. Cadrele didactice nu pot avea în îndrumare, simultan, mai mult de 20 de lucrări de licență 

și disertație, în fiecare an universitar. 

5. Toți candidații din anii terminali ai programelor masterale au obligația de a depune o cerere 

la secretariatul Facultății, luată în evidență în Registrul de intrări-ieșiri anterior datei de 01 
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decembrie a fiecărui an, în care vor menționa îndrumătorul și tema. Secretariatul va pune 

la dispoziție formularul-tip al cererii, care va fi postat și pe site. 

6. Consiliile Departamentelor vor analiza și vor aproba, până în 15 decembrie, legalitatea 

solicitărilor. Astfel, fiecare cerere va fi avizată de Directorul Departamentului la care este 

afiliat îndrumătorul științific, iar apoi va fi aprobată de Decan. În cazul în care o cerere este 

respinsă, se aduce la cunoștința celui în cauză în termen de 3 zile, acesta urmând a relua 

procedura de mai sus, în regim de urgență. 

 

B) Alcătuirea lucrării 

 

7. Tema de cercetare se va oglindi într-o lucrare cu caracter științific, redactată conform 

normelor academice în vigoare, într-o manieră clară, concisă și relavantă față de subiectul 

ales. Se va urma un plan logic, cu împărțire în capitole și, eventual, subcapitole, în deplină 

conlucrare cu îndrumătorul științific, care va superviza întreaga activitate a masterandului, 

oferind consultanță și orientând candidatul spre identificarea surselor bibliografice 

corespunzătoare. Din cuprinsul lucrării, vor reieși: importanța cercetării, relevanța acesteia 

pentru mediul academic, teologic și socio-cultural actual, metodele și scopurile urmate, 

problematica tezei și detalierea subiectului, descrieri și argumentări subsecvente, concluzii. 

8. Lucrările, redactate folosind scrierea Times New Roman, dimensiune font 12, spațiere 1,5, 

aliniere Justify, vor totaliza minimum 50 de pagini pentru a fi admise (exclusiv Bibliografia 

și eventualele Anexe). Se vor folosi semnele diacritice și se vor respecta, cu strictețe, 

normele ortografice și de punctuație ale limbii române și /sau altor limbi folosite pentru 

citare. 

9. Candidații vor fi încurajați să emită analize proprii, bazându-se pe resurse evidențiate în 

mod corect prin citări în text, cu aparat critic corespunzător. Citările nu vor depăși un sfert 

de pagină, în caz contrar fiind socotite ca Anexe. Notele vor fi așezate în subsolul paginilor, 

fiind redactate în același stil grafic, dar cu dimensiune font 10. Se recomandă ca numărul 

notelor de subsol să depășească 50. 

10. Plagiatul este strict interzis, iar depistarea acestuia, indiferent de formă, va conduce la 

invalidarea lucrării. 
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11. Candidații vor prezenta la finele lucrării o Bibliografie auxiliară, așezată pe categorii de 

surse, conținând atât pe cele citate în lucrare, cât și altele, consultate la elaborarea acesteia. 

Se recomandă ca numărul surselor consultate să depășească 50. 

12. Candidații de la programul Arta Sacră în contemporaneitate vor alcătui lucrări specifice 

secțiunilor de creație sau restaurare, sub îndrumarea specialiștilor în domeniu. 

13. Candidații vor finaliza lucrările până în jurul datei de 1 mai, urmând a le prezenta 

îndrumătorilor pentru corectură, evaluare și alcătuirea Referatului științific. 

14. În perioada aprobată de Universitate și Facultate, se vor efectua înscrierile la Examenul de 

finalizare a studiilor, prin Secretariat, candidații urmând să depună atât lucrarea, în format 

printat și legat, cât și Referatul profesorului îndrumător. Cu acest prilej, fiecare candidat 

va completa și depune câte o Declarație de onestitate, conform modelului existent la 

Secretariat și postat pe site. 

 

C) Susținerea disertației 

 

15. Consiliul Facultății, la propunerea Departamentelor, aprobă constituirea Comisiilor de 

susținere a disertațiilor, formate dintr-un președinte, 1-2 membri și un secretar. Fiecare teză 

de disertație va fi atribuită unei Comisii de evaluare, în funcție de specificul acesteia. 

16. Atât președintele, cât și membrii vor fi aleși dintre cadrele didactice care au predat cel puțin 

un semestru la programul masteral respectiv. Secretarul poate fi desemnat și dintre celelalte 

cadre didactice de la nivelul Departamentelor, fiind, de regulă, un asistent sau un lector 

universitar. 

17.  În vederea unei bune organizări, Conducerea Facultății va realiza o programare detaliată, 

cu indicația strictă a sălilor și intervalelor orare, propuse în funcție de numărul de candidați 

repartizați la fiecare Comisie. 

18. Procedura de evaluare este următoarea: candidații sunt audiați în ordinea din cataloagele 

de examen, prezentându-și pe scurt lucrările și răspunzând întrebărilor adresate de către 

cadrele didactice. Președintele și membrii Comisiei (în afara secretarului) acordă note, cu 

două zecimale. Dacă îndrumătorul științific este membru al Comisiei, prima notă va fi 

propusă de către acesta, iar apoi vor transmite notele și ceilalți evaluatori. Dacă 

îndrumătorul științific nu este membru al Comisiei, prima notă va fi propusă de către 
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președinte, ținând cont de evaluarea preliminară realizată de către coordonator, dacă 

aceasta a fost comunicată prin Referatul de înscriere. Secretarul Comisiei va face media și 

va înscrie nota finală pe catalogul de examen și pe prima filă a lucrării. Toți membrii 

Comisiei vor semna atât în cataloage, cât și pe prima pagină a lucrărilor.  

19. Pentru o evaluare obiectivă, se recomandă folosirea notării cu zecimale și ierarhizarea 

candidaților, în urma unei analize riguroase, atât asupra textului lucrării propriu-zise, cât și 

asupra susținerii și argumentării discursive. 

20. Acordarea notei maxime 10.00 se va face cu discernământ și exigență, având în vedere 

evidențierea celor mai valoroși absolvenți. 

 

 

 

20 ianuarie 2022               Decan, 

 

        

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu 


