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BAREMUL DE EVALUARE AL PREZENTĂRII ȘI SUSȚINERII DISERTAȚIEI ÎN URMA ABSOLVIRII 

PROGRAMELOR DE MASTERAT ÎN DOMENIUL SOCIOLOGIEI, LINIA ROMÂNĂ 

În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel 
licență și master, completat și republicat în baza Hotărârea Senatului UBB nr. 172 din 13.12.2021, 
Secțiunea D – Evaluarea, anume: 
“Art. 15. Media fiecărei probe a examenului de licență/diplomă, precum și media examenului de 
disertație, se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei de 
examen și se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele acordate de membrii comisiei de 
examen pentru susținerea lucrării sunt numere întregi de la 1 la 10. Media examenului de 
licență/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probelor.” 
și  
“Art. 17. Nota acordată pentru lucrarea de licență/diplomă/disertație va reflecta atât conținutul 
ideatic al acesteia cât și modul de prezentare a candidatului. În caz de diferențe mai mari decât două 
puncte între calificativele membrilor comisiei, președintele dispune reevaluarea lucrării de 
licență/diplomă/disertație.” 
 
Evaluarea prezentării și susținerii disertației se realizează după următorul barem:  

(1) Conținul ideatic al 
disertației (50% din notă) 

Evaluarea disertației se realizează în baza Ghidului disertației 
pentru domeniul Sociologie.  
Dimensiunile principale evaluate: 
1.1 Perspectiva teoretică, sinteza literaturii de specialitate 
relevante, formularea întrebării de cercetare și definirea 
conceptelor (30%); 
1.2 Design-ul metodologic: precizarea obiectivelor cercetării, 
operaționalizarea conceptelor, elaborarea metodologiei de 
cercetare – metode, instrumente, eșantionare etc. (30%) 
1.3 Studiul empiric realizat, analiza și interpretarea datelor, 
concluzii (30%); 
1.4 Calitatea redactării textului academic, claritatea și coerența 
argumentării, calitatea vizualizării datelor în tabele și grafice,  
folosirea corectă a citării și redactarea bibliografiei (10%).  

(2) Modul de prezentare al 
candidatului – susținerea orală 
(50% din notă) 

2.1 Prezentarea orală clară și coerentă a disertației, dovada 
bunei cunoașteri a demersului teoretic și metodologic al 
acesteia (50%) 
2.2 Adecvarea răspunsurilor la întrebările comisiei, capacitatea 
de reflecție critică asupra disertației realizate (50%)    

Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă sub forma unui număr întreg între 1 și 10 atât 
pentru (1), cât și pentru (2). Nota pentru disertație se calculează ca media aritmetică a celor 
două note.  

 

Nota finală pentru disertație este media aritmetică a notelor acordate de către membrii comisiei.  


