UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV

REGULAMENT PROPRIU
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de masterat,
În temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret,
Senatul Universităţii Spiru Haret a aprobat Regulamentul propriu de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 20162017.
În baza Regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de master pentru anul universitar 2016-2017 aprobat de Senatul Universităţii Spiru
Haret, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov a adoptat
prezentul Regulament propriu de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii
universitare de master pentru anul universitar 2016-2017.
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament stabileşte, potrivit legislaţiei în vigoare, cadrul de organizare şi
desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de master în Facultatea de Ştiinţe Juridice,
Economice şi Administrative, Braşov pentru anul universitar 2016-2017.
Art.2. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov organizează studii
universitare de master (Ciclul II Bologna) la programele de studii acreditate, în concordanţă cu
misiunea proprie, strategia instituţională, precum şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă:
1. Cooperare internațională în justiţie (C.I.J.);
2. Managementul administraţiei publice (M.A.P.);
3. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei (D.E.M.O.);
4. Managementul strategic al organizaţiei (M.S.O.).
Art.3. Programele de studii universitare de master:
a) constituie ciclul II al studiilor universitare şi contribuie la adâncirea pregătirii obţinute
prin programele de studii universitare de licenţă;
b) asigură aprofundarea cunoaşterii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu
apropiat şi obţinerea de competenţe complementare în diferite alte domenii;
c) încorporează o importantă componentă ştiinţifică, valorificată sub formă de proiecte,
contracte de cercetare, în echipe mixte profesori-masteranzi, studii, articole etc.;
d) constituie baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale;
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e) conduc la obţinerea a 60-120 credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a
două sau patru semestre de studiu;
f) se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative,
Braşov.
Art. 4. (1) În baza autonomiei universitare şi a asumării răspunderii publice, Facultatea de
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov organizează concurs de admitere pentru
fiecare program din ciclul de studii universitare de master în vederea testării cunoştinţelor şi a
capacităţilor cognitive ale candidaţilor.
(2) Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov va aduce la
cunoştinţa candidaţilor, prin afişare la sediul său şi pe pagina web proprie, informaţii privind:
a) regulamentul propriu de admitere;
b) oferta anuală de şcolarizare;
c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere;
d) perioadele sesiunilor de admitere;
e) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs;
f) facilităţile sau condiţiile speciale;
g) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii;
h) alte informaţii utile candidaţilor.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 5. Potrivit legii, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov
poate organiza concurs pentru admiterea la studii universitare de master înainte de începerea anului
universitar.
Art. 6. (1) Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza contractelor de studii
masterale încheiate între masterand şi Universitate.
(2) În contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în studiile
de master, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii pregătirii.
Art. 7. În Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov admiterea la
studiile universitare de master pentru anul de învăţământ universitar 2016-2017 se organizează şi se
desfăşoară în perioada iulie - septembrie 2016, calendarul concursului fiind prezentat în Anexa nr.1.
Art. 8. Admiterea se realizează numai pentru domeniile de studii acreditate şi nominalizate în
acte normative în vigoare:
Programe de studiu
COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
ÎN JUSTIŢIE
MANAGEMENTUL
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Tipul
cursului
Învăţământ
cu frecvenţă
(IF)
Învăţământ
cu frecvenţă
(IF)

Acreditări
Acreditat în conformitate cu HG
538/21 iulie 2014.

50

Acreditat în conformitate cu HG
581/08 august 2013.

50

50

50

DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A
MANAGEMENTULUI
ORGANIZAŢIEI (D.E.M.O.)

Învăţământ
cu frecvenţă
(IF)

Acreditat în conformitate cu Ordinul
Ministrului Educaţiei Naţionale Nr.
4630/2010 (M.O. nr. 595/23.08.2010),
confirmat prin Ordinul MEN
nr.5224/2011 (M.O. 617bis/ 2011) şi
Ordinul MEN nr.4945/2012).

MANAGEMENTUL STRATEGIC
AL ORGANIZAŢIEI (M.S.O.).

Învăţământ
cu frecvenţă
(IF)

Acreditat în conformitate cu HG nr.
581/2013 (M.O. nr. 500/2013).
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Număr
de locuri

Art. 9. Admiterea se susţine în limba română.
Art. 10. (1) Pentru buna desfăşurare a concursului de admitere se constituie, pentru fiecare
program de studii, comisii de admitere formate din minim 3 cadre didactice, desemnate de decan şi
avizate de consiliul facultăţii.
(2) Membrii comisiei de admitere trebuie să aibă cel puţin gradul de lector.
Preşedintele comisiei de admitere trebuie să aibă gradul didactic de conferenţiar sau profesor.
(3) Numirea comisiilor de admitere şi a preşedinţilor acestora se face prin decizia
rectorului Universităţii Spiru Haret.
Art. 11. Perioada pentru înscrierea la concursul de admitere este prezentată în Anexa nr.1,
formele şi probele de concurs sunt cele detaliate la Art.20 şi se fac publice prin afişarea la sediul
facultăţii şi prin publicarea pe pagina web.
Art. 12. (1). Pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de master se
percepe o taxă, stabilită anual de către de Consiliul de administraţie al Universităţii Spiru Haret.
(2) Taxa stabilită pentru anul universitar 2016-2017 este de 110 lei şi se face publică pe
pagina web a Universităţii Spiru Haret şi la avizierul facultăţii.
(3) Copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi, potrivit legii, de plata taxei de
înscriere la concursul de admitere.
Art.13. Documentele necesare şi condiţiile de admitere sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor
prin afişare la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov, pe Internet
şi prin alte mijloace de informare.
Art.14. Prezentul regulament, condiţiile de admitere, inclusiv oferta anuală de şcolarizare, vor
fi făcute publice, în conformitate cu prevederile art.138 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, cu 6 luni înainte de începerea anului de învăţământ
universitar 2016-2017.
CAPITOLUL III
CANDIDAŢII LA ADMITERE
Art. 15. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot participa absolvenţii cu
diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii
învăţământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu
diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din
cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind cel puţin studii universitare
de licenţă.
(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii
universitare de maşter, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în
ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de master cu predare în limba română,
cetăţenii Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române,
conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
Art. 16. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.
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CAPITOLUL IV
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA ADMITERE
Art.17 Înscrierea la programele de studii universitare de master se realizează în perioada iulieseptembrie 2016, conform Anexei nr.1.
Art.18. Înscrierea candidaţilor se desfăşoară la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice
şi Administrative, Braşov şi în alte spaţii ale Universităţii unde este organizat serviciul de
secretariat.
Art.19. Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune un dosar care cuprinde următoarele
acte:
- cerere tip de înscriere la admitere;
- diploma de licenţă, în original şi copie legalizată sau adeverinţă de promovare a
examenului de licenţă pentru promoţia 2016;
- copie legalizată de pe foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă sau copie
legalizată de pe situaţia şcolară a programului de licenţă absolvit;
- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat;
- curriculum vitae;
- copie simplă de pe cartea de identitate;
- copie legalizată de pe certificatul de naştere;
- copie legalizată de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
- adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);
- 3 fotografii 3/4.
CAPITOLUL V
DESFĂŞURAREA ADMITERII ŞI REZULTATELE ACESTEIA
Art.20. Admiterea la studiile universitare de master constă în:
a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de înscriere
prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condiţiilor de legalitate;
b) testarea cunoştiinţelor şi a capacităţii cognitive ale candidatului pe baza următoarelor
criterii: motivaţia opţiunii pentru programul respectiv de studii de master; activitatea profesională,
ştiinţifică şi publicistică desfăşurată; informarea bibliografică vizând specializarea masteratului şi
actualitatea acesteia; abilităţile candidatului pentru cercetare ştiinţifică, abilităţile de comunicare,
gândire sintetică, cunoştinţe fundamentale în domeniul de studii.
Art. 21. (1) Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi
mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.
(2) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie
ponderată a notelor obţinute la probele examenului de admitere.
(3) Criteriile de notare şi de ierarhizare a candidaţilor sunt cele de la Art.20.
Art.22. (1) Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere, care
au obţinut medii egale la examenul de admitere, se face ţinându-se seama de media generală
obţinută la examenul de licenţă.
(2) Departajarea se face astfel încât să nu fie depăşită cifra de şcolarizare stabilită,
conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 23. Rezultatul admiterii la studiile universitare de master se comunică, prin afişare la
avizierul facultăţii şi pe pagina web proprie, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.
Art.24. După afişarea listelor cu candidaţii admişi, aceştia se vor prezenta pentru a încheia
contractele de studii şi pentru a completa fişa de înscriere în anul universitar respectiv.
Art.25. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov are obligaţia să
restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat,
fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut
prin admitere.
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Art.26. (1) Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se
face prin decizia rectorului Universităţii Spiru Haret.
(2) După aprobarea înmatriculării, prin decizia Rectorului universităţii studenţii sunt
înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
şcolarizare la ciclul de studii universitare de master la care au fost admişi.

CAPITOLUL VI
SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR
Art. 27. (1) La nivelul Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov se
constituie comisii de contestaţii formate din cadre didactice care nu au participat la concursul de
admitere al programului respectiv pentru anul universitar 2016-2017.
(2) Comisiile de contestaţii sunt formate din minim 3 cadre didactice, desemnate de
decan şi avizate de consiliul facultăţii.
(3) Numirea comisiilor de contestaţii şi a preşedinţilor acestora se face prin decizia
rectorului Universităţii Spiru Haret.
Art. 28. (1) Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore de la data
afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore şi se afişează la sediul Facultăţii de
Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov şi pe pagina web.
(2) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.29. Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov are
întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.
Art.30. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe
Juridice, Economice şi Administrative, Braşov din 17.02.2016 şi postat pe pagina web a
universităţii.
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov
Conf.univ.dr. Camelia Olteanu
Întocmit,
Directorul Departamentului Ştiinţe economice
Prof.univ.dr. Stelian PÂNZARU
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE, BRAŞOV

ANEXA NR.1.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA
PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT,
ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

1. Înscrieri

11 - 27 iulie 2016
(între orele 900-1600)
01august – 28 septembrie 2016
(între orele 900-1600)

2. Susţinerea admiterii

29 iulie 2016; ora 12.00
29 septembrie 2016; ora 12.00

3. Afişarea listelor candidaţilor admişi

30 iulie 2016
30 septembrie 2016

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, Braşov
Conf.univ.dr. Camelia Olteanu
Întocmit,
Directorul Departamentului Ştiinţe economice
Prof.univ.dr. Stelian PÂNZARU
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