
ANEXA 2 - Metodologia de desfășurare a examenului de dizertație, 

Specializarea Psihologie 
Valabilă pentru sesiunile iulie și septembrie din 2019 

 

 

Art.1 Conținutul examenului de dizertație 

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011 și a Ordinul ministrului 

educaţiei nr. 5643/2017 din 12.12.2017 (intrat în vigoare din 28.12.2017) privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi 

disertaţie, examenul de dizertație de la masteratele derulate de către departamentul de 

Psihologie va fi constituit dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea publică a 

lucrării de dizertație, în baza lucrării realizate (vezi specificațiile tehnice în Anexa 2.1). 

Lucrarea de disertație va fi realizată sub supervizarea unui coordonator, științific ales dintre 

cadrele didactice care dețin titlul de doctor și care au desfășurat activități didactice la 

programul masteral respectiv. 

 

 

Art.2. Înscrierea la examenul de dizertație  

A. Se pot înscrie pentru susținerea lucrării de disertație toți absolvenții care au îndeplinit 

obligațiile contractuale pe parcursul celor doi ani de studii masterale (de exemplu au toate 

examenele promovate, au plătite la zi taxele de școlarizare, au încheiat cu succes relația de 

coordonare, au finalizat lucrarea de disertație în timp util, iar aceasta a fost notată de către 

coordonator cu cel puțin nota 6 (șase).  

B. Se pot înscrie la examenul de dizertație și absolvenți ai altor universități, dar numai în baza 

acordului dintre Senatul UVT și universitățile respective.  

C. Fiecare an calendaristic are prevăzute două date pentru susținerea examenului de 

dizertație, acestea fiind stabilite anual de către senatul UVT. Pentru anul universitar 2018-

2019 cele două date alocate susținerii examenului de dizertație sunt: 4 iulie 2019 și 12 

septembrie 2019, iar datele limită pentru depunerea lucrărilor de disertație sunt 2 iulie 2018, 

respectiv 10 septembrie 2018. 

D. Studenții au obligația să depună un exemplar tipărit și în format electronic cu textul 

integral al lucrării de dizertaţie până la data stabilită anual de conducerea universității și de 

departament, pentru fiecare sesiune de dizertaţie în parte. Nu se accepta depunerea lucrărilor 

de dizertatie după termenul stabilit. 

E. La depunere, lucrarea de dizertaţie trebuie să fie însoţită de un raport de originalitate care 

să ateste că lucrare a fost verificată prin softul anti-plagiat TURNITIN, vizat de profesorul 

coordonator. Ultimele doua pagini ale raportului vor fi listate si atasate la lucrare. Lucrarea va 

fi acceptata la depunere doar daca are semnatura coordonatorului pe paginile raportului de 

similaritate. Procentul de similaritate acceptat la Psihologie este de 10% fara bibliografie si 

20% cu bibliografie. 

 

F. Lucrarea de dizertaţie trebuie sa fie structurată după profilul unui articol empiric de 

specialitate după recomandările prezentate în Anexa 1. 

G. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea va trebui să primească un aviz favorabil din 

partea profesorului coordonator, pe baza grilei de evaluare. 

H. În caz de fraudă (plagiat, fabricarea datelor, cumpărarea lucrării de dizertaţie etc.), 

profesorul coordonator va consemna acest fapt într-un referat distinct, cu menţionarea 

probelor care îl susţin şi va decide respingerea lucrării de la susţinere 

5.7. La depunere, lucrarea va fi însoţită de un CD pe care se vor inscripţiona lucrarea, baza de 

date cu răspunsurile item cu item si scorurile la scale, precum şi raportul Turnitin. 
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5.8. La susţinerea lucrării, studenţii trebuie să aducă chestionarele aplicate, în format fizic. 

Daca chestionarele au fost aplicate on-line, atunci baza de date iniţială va fi inscripţionată pe 

CD-ul care se preda la depunerea lucrării. 

 

Art.3. Susținerea lucrării de dizertație 

A. Afișarea listelor cu repartiția studenților pe comisii și intervale orare se face cu o zi înainte 

de începerea susținerii publice a lucrării de dizertație. Membrii comisiei de evaluare vor 

evalua prestația în prezentarea și susținerea lucrării. Coordonatorul lucrării va evalua 

conținutul și forma de redactare a lucrării. Referatul coordonatorului poate fi pus la dispoziția 

membrilor comisiei spre consultare.  

B. Timpul alocat prezentării și susţinerii lucrării de către student este de 15 de minute.  

C. În evaluarea susținerii lucrării, membrii comisiei de evaluare vor utiliza ca reper Grila de 

evaluarea a licenței/dizertației și vor ține cont de metodologia aprobată.  

D. Fiecare membru din comisie, cu excepția coordonatorului, acordă o notă de la 1 la 10. 

Coordonatorul poate sa participe la susținerea lucrării coordonate, fără a influența membrii 

comisie in evaluare.  

E. Cazurile de fraudă dovedite în faza de susţinere a tezei, sunt notate cu nota 1. În aceste 

situații, candidatul este descalificat din examen.  

F. Studenții vor veni la prezentarea lucrării cu portofoliul de probe psihologice aplicate in 

cercetare si cu baza de date listata sau anexata la finalul lucrării de dizertație.  

G. În privința lucrării, nota finală obținută de candidat este media obținută din notele acordate 

de membrii comisiei.  

H. O situație particulară privind calculul notei finale apare dacă între notele acordate de 

membrii comisiei de examen este o diferență mai mare de 2 puncte. În asemenea cazuri, va 

avea loc o discuție-dezbatere între membrii comisiei, în vederea reducerii discrepanței dintre 

note la maximum 2 puncte. După atingerea consensului se aplică algoritmul de notare 

explicat la punctul G. Dacă diferențele rămân în continuare mai mari de 2.00 puncte, 

intervine președintele comisiei care, pe baza argumentelor prezentate de membrii comisiei, va 

acorda o notă candidatului respectiv, în locul unuia dintre membri, iar apoi se va aplica 

algoritmul descris la punctul G.  

I. Pentru prezentarea și susținerea lucrării de dizertație, fiind o evaluare orală, nu se admit 

contestații, decât dacă acestea vizează aspecte de procedură (de exemplu, greșeli în calculul 

notei finale).  

J. Comisiile se stabilesc de către Directorul de Departament, ținând seama de domeniile de 

specialitate ale membrilor. Președintele comisiei trebuie sa fie profesor universitar sau 

conferențiar universitar. Membrii unei comisii de examen trebuie sa fie in număr de 

minimum 3 și să aibă cel puțin titlul de lector doctor, fiind selectați dintre cadrele didactice 

titulare sau asociate ale Departamentului de Psihologie. Secretarul comisiei de dizertație 

poate fi lector sau asistent universitar.   
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ANEXA 2.1 

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE 

 

Lucrarea de dizertație este un document scris cu lungimea cuprinsă între 30 și 40 de pagini, 

redactate la 1,5 rânduri, Times New Roman, de către masterand, sub îndrumarea unui 

coordonator științific. Scopul lucrării este punerea în evidenţă capacitatea masterandului de a 

iniţia şi realiza în mod independent o lucrare academică cu semnificaţie ştiinţifică, pe baza 

metodelor specifice psihologiei.  

 

Formatul lucrării de dizertație va conține următoarele secțiuni:  

1. Pagina de titlu (pagină separată)  

2. Abstract scris în limba română și în limba engleză (pagină separată)  

3. Conţinutul lucrării cu următoarele patru secțiuni:  

• Introducere (Aspecte teoretice),  

• Metodologie,  

• Rezultate,  

• Discuții  

4. Bibliografie  

5. Anexe (opțional)  

 

Paginile vor fi numerotate cu litere arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini. 

Titlurile secțiunilor prezentate anterior vor fi scrise în bold, cu fonturi variabile între 14 si 16 

puncte. Orice alt subpunct care se dorește a fi subliniat va fi scris cu bold și cu TNR de 12 

puncte. Excepție de la aceste recomandări legate de fonturi sunt acceptate pentru figuri și 

tabele. Prin respectarea acestor configurații lucrarea va avea aproximativ 30 – 40 de pagini. 

  

Pagina de titlu va conţine următoarele informaţii:  

1. Numele universităţii, a facultăţii şi a departamentului  

2. Titlul lucrării  

3. Nivelul de susţinere a lucrării (lucrare de disertație / dizertație)  

4. Numele candidatului  

5. Anul realizării  

6. Numele şi titlul coordonatorului și al coordonatorului asociat, daca este cazul.  

 

Abstractul  

Va cuprinde un sumar al lucrării de maxim 150 de cuvinte, făcând referire la:  

1. Obiectivul (ipoteza principală) lucrării  

2. Perspectiva teoretică avută  

3. Metodologia utilizată  

4. Principalele rezultate și concluzii obținute  

 

Conținutul articolului:  

Introducere (Aspecte teoretice)  

Importanța (relevanța) temei investigate  

Obiectivul lucrării  

Prezentarea aspectelor teoretice relevante pentru obiectivul ales  
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Ipoteza (Ipotezele) urmărite  

Metodologia cercetării  

Designul cercetării 

Participanţii  

Instrumentele de cercetare  

Procedura de cercetare  

Rezultatele cercetării – analiza si interpretarea cantitativă a rezultatelor  

Analize descriptive preliminare (opțional)  

Ipoteza 1 …  

Ipoteza n  

Discuții  

Interpretarea rezultatelor în raport cu obiectivul urmărit  

Integrarea rezultatelor în literatura de specialitate (relația cu alte studii)  

Limitele studiului și sugestii viitoare de abordare  

Implicații teoretice / practice (propunere plan de intervenţie)  

Concluzii  

 

Bibliografia va fi redactată conform standardelor APA (American Psychological 

Association, ediția a VI-a), respectând cerinţele descrise în bibliografia recomandată (vezi 

Manualul de tehnici si abilități academice, (2008), ed. a 2-a. coord. Z. Bogathy și C. Sulea, 

Ed. Universității de Vest).  

 

Anexele au un caracter opțional și pot conţine fragmente din scalele / probele utilizate, 

ilustraţii suplimentare, prelucrări preliminarii (dacă este cazul), alte materiale relevante 

pentru studiul realizat, cu respectarea drepturilor de copyright.  

 

Alte precizări  

1. Nu există un număr prestabilit minim de ipoteze sau de instrumente utilizate. Acestea se 

stabilesc împreună cu coordonatorul lucrării de dizertație în funcție de obiectivele lucrării.  

2. Numărul total de participanți se stabilește împreună cu coordonatorul, fiind prestabilit un 

număr minim de 40 de participanți. Se pot admite excepții de la acest caz în situații speciale 

în care: (a) se apelează la participanți greu accesibili (de exemplu persoane cu tentative de 

suicid; manageri de nivel de vârf (top management) etc.); (b) metodologia aleasă implică 

dificultăți crescute de colectare a datelor (de exemplu studii longitudinale, studii 

experimentale, etc.); (c) se realizează meta-analize.  

3. Se vor accentua implicaţiile teoretice şi practice ale rezultatelor, propunându-se, de 

exemplu, un modele de intervenţie, un plan de acţiune sau metode concrete de îmbunătăţirea 

dimensiunilor evaluate, pe baza rezultatelor obţinute. 

4. Lucrarea trebuie tehnoredactata îngrijit, fără greşeli de scriere şi să respectele normele 

specifice comunităţii psihologice (APA). 

5. Lucrarea de dizertație trebuie redactată într-un limbaj academic impersonal, caracteristic 

lucrărilor de cercetare. Ideile prezentate trebuie să decurgă logic şi coerent din cele anteriore. 

Relaţia dintre idei trebuie să fie clară. Întreaga lucrare trebuie să fie coerentă.  

 

 

Avizat Director Departament Psihologie,  

Prof. univ. dr. Delia Mihaela Vîrgă 


