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1. SCOP
1.1. Prezenta procedură, cod PO- 67, stabilește modul de organizare și desfășurare a examenului de
disertație în mediul online, sesiunea mai 2020, cuprinzând dispoziții derogatorii de la prevederile
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare a Universității Danubius (RG-39 Ed.6) și de la prevederile Procedurii Operaționale
Academice – Procesul de organizare și derulare a programelor de masterat – (ACD-05 Ed.4).
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Se aplică în cadrul Facultății de Drept și a Departamentului de Drept Public și de Drept Privat
din cadrul Universității „Danubius” din Galați.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 SR EN ISO 9000:2006
 SR EN ISO 9001:2015

- Sistemul de management al calității.
- Principii fundamentale și vocabular
- Sisteme de management al calității. Cerințe.

 SR EN ISO 9004:2001

- Sistemul de management al calității. Linii directoare pentru

îmbunătățirea performanțelor.
 Carta Universității
 Strategia Universității „Danubius” din Galați de asigurare a calității procesului educațional
 PG-01

- Elaborarea și gestionarea procedurilor.

 ACD-05 Ed.4

- Procesul de organizare și derulare a programelor de master

 ACD-27 Ed.1

- Derogarea de la prevederile legale în învățământul superior
pe durata stării de urgență, pe teritoriul României
- Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor
de finalizare a studiilor universitare

 RG-39 Ed.6

 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
 Hotărârea Comitetului National pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU) nr. 7/2020 privind

aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase
pe teritoriul României nr. 9/2020.
 Ordinul 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior,
pe durata stării de urgență pe teritoriul României.
4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI
4.1. Terminologie
Nu este cazul.
4.2. Abrevieri
Nu este cazul.
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5. REGULI DE PROCEDURĂ ŞI RESPONSABILITĂŢI
5.1.Resposabil de proces – Decan
5.2. Resurse:
 personal instruit și calificat corespunzător;
 platforma de e-learning Danubius Online;
 alocarea infrastructurii și timpului necesar.
5.3. Reglementări și responsabilități
Reglementările și responsabilitățile privind desfășurarea procesului didactic pe durata stării de
urgență, pe teritoriul României, după cum se prezintă în continuare.
5.4. Dispoziții generale
Art.1 Pentru anul universitar 2019-2020, pe durata stării de urgență, în baza autonomiei
universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, probele
pentru examenul de disertație se vor desfășura on-line, utilizând platformă electronică Danubius
Online.
Art.2 Susținerea în varianta on-line va fi înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, și
arhivată la nivelul facultății.
Art.3 Având în vedere prevederile Ordinului 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale
în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, prezenta
procedură prevede o serie de derogări de la prevederile Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare a Universității Danubius (RG-39
Ed.6)1, astfel:
Art.3(1)
a) Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Susținerea
lucrării de disertație este publică și se desfășoară în prezența online, în același moment, a
Comisiei de examen și a examinatului.
b) Orice persoană poate solicita acces la vizualizarea desfășurării examenului de disertație,
prin transmiterea unei cereri către webadmin@univ-danubius.ro
Art.3.2 Examenul de finalizare pentru absolvenții de studii universitare de master organizate online
de Facultatea de Drept, cu o durată de 1,5 ani (3 semestre) se organizează în zilele de 7 și 8 mai
2020, fiind susținut pe platforma Danubius Online.
Art.3.3 Universitatea „Danubius” din Galați va informa candidații despre perioadele de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor, condițiile și perioadele de înscriere, tematica, bibliografia,
1

Toate celelalte prevederi ale documentului menționat rămân valabile.
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programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afișare la sediul universității, pe
pagina web și pe platforma Danubius Online.
Art.3.4
(1) Susținerea lucrării de disertație online se face în fața Comisiei, în timp real, prin conectarea
la platforma Danubius Online. În vederea susținerii online a examenului de finalizare a
studiilor universitare de masterat, examinatul trebuie să aibă toate instrumentele necesare
interacțiunii în timp real cu Comisia de examinare: calculator, camera video, microfon și să
se asigure în prealabil de buna funcționare a acestora. Imposibilitatea prezenței și
interacțiunii în timp real dintre examinat și Comisie, conduce la considerarea absolventului
aflat într-o asemenea situație ca fiind ABSENT.
(2) Conducătorul științific al lucrării de disertație propune o notă în referatul de apreciere care
însoțește lucrarea și poate participa la susținere. Nota examenului de finalizare a studiilor se
stabilește de către Comisia de examen și nu reprezintă în mod obligatoriu nota propusă de
către conducătorul științific al lucrării.
Art.3.5 Examenele de finalizare a studiilor universitare de masterat susținute online se organizează
și se desfășoară pe Platforma Danubius Online, prin interacțiunea directă dintre Comisia de examen
și examinat, la data și ora stabilite și în ordinea alfabetică din listele absolvenților înscriși și
comunicate acestora, cu cel puțin 24 de ore înainte de data examenului, prin orice mijloc de
comunicare.
Art.3.6 Înscrierea absolvenților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor în mediul
online se face prin transmiterea tuturor documentelor necesare înscrierii la examenul de finalizare a
studiilor, în format electronic, semnate și scanate, la adresa de e-mail a secretariatului Facultății de
Drept, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.3.7 Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de disertație organizat online pe
timpul stării de urgență și a menținerii condițiilor de distanțare socială, în zilele de 7 și de 8 mai
2020, pachetul de documente (anexate la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenelor de finalizare a studiilor universitare) se va transmite în format electronic la adresa
drept@univ-danubius.ro
Art.3.8 Pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de disertație organizat online pe
timpul stării de urgență și a menținerii condițiilor de distanțare socială, în zilele de 7 și de 8 mai
2020, înscrierea candidaților se poate efectua cu cel puțin 2 zile înainte de data începerii
examenului.
Art.3.92 Înscrierea la examenul online de finalizare a studiilor universitare de masterat se face prin
transmiterea de către absolvent a pachetului de documente:
2

* pot fi descărcate de pe site-ul: http://www.univ-danubius.ro/examene/examenul-de-disertatie
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- FIȘĂ ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE (se descarcă de pe site-ul universității*);
- REGISTRUL DE EVIDENȚĂ ABSOLVENȚI MASTER ANGAJAȚI (se descarcă de pe site-ul
universității*);
- DECLARAȚIE de autenticitate și originalitate a lucrării de disertație(se descarcă de pe site-ul
universității*)
- Informare GDPR (se descarcă de pe site-ul universității*);
- Formular GDPR
- CHITANȚA DE ACHITARE A TAXEI pentru susținerea examenului de disertație (plata online se
poate efectua în conturile:
 Cont: RO87INGB0010000041708911 RON; / Cont: RO36INGB0010000041700711-

EUR; Banca: ING BANK GALATI; SWIFT CODE: INGBROBU
sau
 Banca BCR GALATI ROMANIA IBAN RO97RNCB0141032886950009- USD;

SWIFT CODE: RNCBROBU;
- CARTE DE IDENTITATE – copie.
Art.3.10 Coordonatorul științific al lucrării de disertație va transmite secretariatul Facultății de
Drept exemplarul din lucrarea de disertație elaborată de absolvent, varianta aprobată de către
coordonator, însoțită de referatul semnat al conducătorului științific precum și de pagina de gardă a
raportului anti-plagiat a exemplarului lucrării de disertație care urmează a fi prezentată și susținută.
Art.3.113 Secretariatul va adăuga la dosarul examenului de disertație următoarele documente (dacă
există la dosarul de student, în caz contrar absolventul având obligația predării către secretariat):
- DIPLOMA DE LICENŢĂ** în original și numai dacă este cazul, copie după anexa nr.1 la
diploma de licență (privind rezultatele la licență);
- SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ SAU FOAIA MATRICOLĂ – copie;
- DIPLOMA DE BACALAUREAT – copie față/verso (dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);
- FOAIA MATRICOLĂ LICEU – copie față/verso(dacă nu se află la dosarul depus la înscriere);
**Înscrierea se poate face doar dacă diploma de licență există la secretariat în original
*** Doar dacă acestea pot fi eliberate.
3
* pot fi descărcate de pe site-ul: http://www.univ-danubius.ro/examene/examenul-de-disertatie
**Înscrierea se poate face doar daca diploma de licenta există la secretariat în original
*** Doar dacă acestea pot fi eliberate.
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- CERTIFICAT DE NAŞTERE – copie legalizată ;
- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - copie) și orice alt act care atestă schimbări de nume sau de
prenume – în copie;
- FIŞA DE LICHIDARE (semnată și ștampilată) de casierie și bibliotecă***.
Art.3.12 Listele candidaților înscriși să participe la examenul de disertație desfășurat în mediul
online, se vor afișa, cu 24 de ore înainte de începerea examenului, pe web-site-ul Universității
Danubius, pe Platforma Danubius Online și la sediul Universității, împreună cu programarea pe ore
și zile, acolo unde este cazul.
Art.3.13 Absolvenții se prezintă online la susținerea probei la datele și orele prevăzute în graficele
întocmite de secretariatul facultății. Absolvenții se vor conecta pe Platforma Danubius Online,
folosind user-ul și parola menționate în Contractul de școlarizare. Absolvenții înscriși la acest
examen care au absolvit într-o altă promoție, vor primi user și parolă la momentul înscrierii.
Art.4 Având în vedere prevederile Ordinului Ordinul 4020/2020 privind derogarea de la prevederile
legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României,
prezenta procedură derogă de la unele prevederi ale Procedurii Operaționale Academice – Procesul
de organizare și derulare a programelor de masterat (ACD-05 Ed.4) privind Elaborarea și
susținerea publică a disertației4, astfel:
Art.4.1 Prezentarea și susținerea lucrării de disertație se apreciază cu note acordate de către Comisia
constituită în acest scop. Nota minimă necesară pentru promovare este 6 (șase).
Art.4.2 Susținerea disertației online se face în prezența virtuală, la data și ora stabilite pentru
examen, pe platforma Danubius Online, a unei Comisii și este publică.
Art.4.3 În cazul susținerii examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat în mediul
online, Comisia de examinare va evalua intervenția absolventului, de prezentare și susținere a
lucrării de disertație, atât prin evaluarea anterioară a lucrării (prin accesul membrilor comisiei la
documentele din dosarul virtual al absolventului, dosar creat într-un fișier special, în Drive) cât și pe
parcursul desfășurării examenului. Accesul la dosarul virtual al studentului nu este public, fiind
permis doar membrilor comisiei de examen și persoanelor care îndeplinesc atribuții administrative
(serviciul secretariat, IT) în organizarea acestui examen.
Art.4.4 Absolvenții înscriși la examenul de disertație online vor accesa site-ul Disertație Drept
Mai 2020, site creat pe platforma Danubius Online, si vor interveni, în ordine alfabetică, pentru
prezentarea și susținerea lucrării de disertație.
Art.4.5 Membrii comisiei de examen vor fi prezenți, fie în aceeași sală, cu respectarea tuturor
condițiilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, fie în spații diferite dar conectați la
4

Toate celelalte prevederi ale documentului menționat rămân valabile.
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platforma Danubius Online – site-ul Disertație Drept Mai 2020 și vor examina, în același timp,
modul în care este prezentată și susținută lucrarea de disertație.
Art.4.6 Secretarul Comisiei va completa catalogul cu notele comunicate, în urma deliberării, de
către fiecare membru al Comisiei. Catalogul va fi semnat de către Președinte, fiecare membru al
Comisiei de examen, Secretarul Comisiei.
Art.4.7 Listele cu rezultatele examenului de disertație vor fi semnate și de către Rector, Decan și
Secretarul Facultății și vor fi afișate la sediul Universității și pe Platforma Danubius Online.
Art.4.8 Deliberarea Comisiei cu privire la notele acordate de către fiecare membru, nu este publică,
nefiind înregistrată.

5.4. Dispoziții finale
Prezenta procedură a fost aprobată de în ședința Senatului din data de 22.04. 2020.

6. ÎNREGISTRĂRI
6.1. Formulare utilizate
 RG-39 Ed.6-R1-F4

-Fișă lichidare ;

 RG-39 Ed.6-R1-F6

-Declarație de autenticitate și originalitate a lucrării de disertație;

 RG-39 Ed.6-R1-F7

- Fișă de înscriere la examenul de disertație;

 RG-39 Ed.6-R1-F8

- Registru de evidență absolvenți master angajați;

 RG-39 Ed.6-R1-F10

-Referat apreciere temă de disertație ;

 RG-39 Ed.6-R1-F12

- Formular solicitare temă de disertație;

 PO-67 Ed1-R0-F1

- Informare GDPR online;

6.2. Dosare și registre utilizate
 Nu este cazul.

7. ANEXE
 PO-67 Ed.1-R0-F1

- Informare GDPR - Online

EVIDENŢA APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

UNIVERSITATEA
„DANUBIUS”
din Galați

Cod: PO-67
Ediția: 1/22.04.2020

Organizarea și desfășurarea examenului
de disertație online în cadrul Facultății
de Drept
Revizia: 0/22.04.2020
Sesiunea Mai 2020
Nr. exemplar: 0
Pagina: 9 / 9

Nr.
pag.
1
2
3

Nr.
rev.
0
0
0

Revizia/
Ediția, Data
aplicării

R0/Ed1

22.04.2020

Nr.
pag.
4
5
6

Nr.
rev.
0
0
0

Activitatea/procesul
evidențiat (Numărul
ediției sau capitolul/
paginile revizuite)

Nr.
pag.
7
8
9

Nr.
rev.
0
0
0

Nr.
pag.

Nr.
rev.

Nr.
pag.

Nr.
rev.

Nr.
pag.

Nr.
rev.

Nume, prenume, data și semnătura
Elaborat

Verificat

Avizat

Decan
Facultatea de
Drept,
Ana Alina
Ionescu
Dumitrache

Aviz Juridic,

Director
D.A.C.,
Gabriela
Marchis

Aprobat
Aprobat în
ședința
Senatului
din data de

Reprezentant
legal,
Corneliu
Andy Pușcă

Elaborare Ediția 1

16.04.2020

21.04.2020

21.04.2020

22.04.2020

Cod: PG-01-Ed.3-R0-F1

