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REGULAMENT  

PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR  

 

1. CADRUL JURIDIC 

În conformitate cu prevederile Art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului MECTS 5643/12 decembrie 2017, privind 

metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – 

examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie, s-a elaborat următorul regulament. 

 

2. CADRUL ORGANIZATORIC 

Art.1. Studiile în învăţământul universitar ciclul I (licenţa Bologna – 3 si 4 ani) se încheie cu 

examen de licenţă. Studiile în învăţământul universitar ciclul II (masterat Bologna – 2 ani) se 

încheie cu examen de disertație. U.A.S. organizează examen de finalizare a studiilor pentru: 

1.1. programele de studii/specializările pentru care are acreditare în condiţiile legii;  

1.2.  programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care 

U.A.S. are, din acelaşi domeniu, programe de studii/specializări acreditate  

Art.2. Pot susține  examen de licență la U.A.S.: 

- Absolvenți proprii 

- Absolvenții altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la 

programe de studii universitare de licență similare 

Art. 3.  Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de 

absolvenţi, adică cei care au parcurs şi îndeplinit integral cerinţele planului de învăţământ prevăzut 

pentru specializarea respectivă. 

Art.4. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele 

stabilite în planul de învăţământ, poate solicita prelungirea duratei de studiu pentru disciplinele 

nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei 

prelungiri.  

Art.5. a. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel puţin 10 zile  

înainte de începerea examenului, la secretariat. Dosarul  va cuprinde: 

- Cerere tip 
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- Diploma de bacalaureat în original/Diplima de licenta in original 

- Certificat de naștere, copie 

- Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui), copie 

-  Carte de identitate, copie 

- 2 fotografii color,  mate, tip pașaport  

Candidații absenți la examen, sau care se retrag în timpul examenului de licență/disertație, 

sunt consideraţi eliminaţi din examen, fără a avea dreptul de a obţine restituirea taxei.  

b. În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii se pot înscrie şi pot susţine examen de licenţă la o altă 

instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi instituţiei 

organizatoare. 

c. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează numai în 

trei sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie și, la cerere, în septembrie și 

ianuarie-februarie. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a 

studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă. Sesiunea de toamnă se organizează cu 

cerinţe, repere şi criterii de evaluare identice cu cea din vara aceluiași an, iar cea de iarnă, identice 

cu cea din vara precedentă. 

d. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică  

într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de către o altă 

instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de instituţia organizatoare. 

Absolvenții care, pe durata studiilor, au promovat examenele/colocviile la limbi străine, cel puțin 2 

semestre, nu depun certificat de competență la înscriere. 

Art.6. Examenul de licenţă constă dintr-o singură probă stabilită de senatul universitar şi anume: 

 Proba de  Evaluare a cunoștințelor fundamentale  și de specialitate 

Art.7 Modul de susținere a probei 1- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

poate fi scris, oral, probă practică, în baza tematicii stabilite de fiecare facultate în parte (anexa 2). 

Examenul de licență este un examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi 

profesionale care corespund calificării universitare. Subiectele vor cuprinde abordări 

interdisciplinare și vor presupune rezolvarea unor probleme practice.  

Art.8. Examenul de disertație constă dintr-o singură probă  şi anume prezentarea şi susţinerea 

lucrării de disertatie.  

Art.9. Proba - Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară prin 

contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu 

examinatul (vezi Reguli de prezentare a lucrării de disertație). 
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Art.10. Tema lucrării de disertaţie este în concordanţă cu specializarea absolvită şi se alege de către 

candidat, în baza unei liste aprobată de Departament, conform Procedurii de repartizare și aprobare 

a lucrărilor de disertatie. O lucrare de disertatie poate avea  2 coordonatori, obligatoriu unul fiind 

cadru didactic titular in cadrul U.A.S. 

Art 11 Cerinţele formale şi de conţinut, precum şi cerinţele referitoare la cercetarea/studiul 

individual privind lucrarea de disertaţie, reperele privind fundamentarea, documentarea, 

conceperea, elaborarea, redactarea, susţinerea lucrării, precum şi criteriile de evaluare vor fi aduse 

la cunoştinţa absolvenţilor prin afisare pe sit-ul UAS (vezi Regulament privind întocmirea lucrării 

de disertație)  

Art 12. La proba scrisă, orală sau cea practică, candidaţii care recurg la fraudă sau tentativă de 

fraudă dovedită vor fi eliminaţi din examen, fără restituirea taxei. De asemenea, dacă lucrarea  de 

disertație este dovedit fraudată/copiată candidații vor fi eliminaţi din examen, fără restituirea taxei. 

Art.13. a. Depunerea lucrării de disertaţie se face cu asumarea de către autor a răspunderii privind 

originalitatea conţinutului. 

b. Depunerea lucrării de disertaţie se face atât în forma tipărită şi legată, cât şi în forma electronică; 

forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii conţinutului. 

c. Coordonatorii lucrărilor de disertaţie răspund în mod solidar cu autorii de originalitatea 

conţinutului acestora. 

Art.14. Se atribuie un număr total de 10 credite pentru examenul de licenţă şi 10 credite pentru 

susţinerea disertaţiei. Aceste credite se adaugă celor 180/240 de credite la nivel licenţă, respectiv 

celor 60/120 de credite la nivel de masterat. 

Art.15 a. Media de promovare a examenului de licență/diplomă trebuie să fie cel puțin 6,00 

 Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și 

media examenului de licență/disertație se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la 

probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

Art.16. Nu se vor recunoaște note de promovare obtinute la probe similare in alte sesiuni de licenta. 

Art.17. a. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de 

studii/specializări, prin decizia Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor 

facultăţilor/departamentelor şi cu aprobarea senatului universităţii. Comisiile se fac publice.  

b. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar. 

c. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de 

profesor universitar sau conferenţiar universitar. 
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d. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi 

gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor 

universitar. 

e. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de 

asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

Art.18.  Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a 

studiilor nu este publică. 

Art.19. Rezultatele obtinute la probele orale, conform art.23, OMEC 6125/2017, nu pot fi 

contestate 

Art.20. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe scrise se depun, la secretariatul 

facultăţii, în termen de 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 

ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor - numită 

de Senatul Universităţii. Lucrarea va fi reanalizată şi reevaluată de către toţi membrii comisiei. 

Rezultatele acestei reevaluări vor fi cuprinse într-un proces verbal semnat de preşedintele, membrii 

şi secretarul comisiei. Rezultatul contestaţiei se ia în considerare dacă diferenţa dintre nota iniţială 

şi cea obţinută în urma reevaluării este mai mare de 0,5 puncte. Rezultatele obţinute la probele orale 

nu pot fi contestate 

Art.21  Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul instituţiei organizatoare, iar deciziile comisiilor 

de analiză și soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.  

Art.22. Examenul de finalizare a studiilor susţinut şi promovat nu se mai poate repeta într-o altă 

sesiune.  

Art.23. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se 

eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data 

promovării. 

Art.24. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi 

drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, 

precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de 

studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei 

noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. 

Art.25. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 

certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a 

organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 
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Art.26. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de 

studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea 

prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

Art.27 Prezentul Regulament a fost  aprobat în Ședința Senatului din data de 18.01.2018 

 

 

RECTOR,           

Prof.univ.dr. Adrian Cristian PAPARI                                                             
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Anexa 1. 

 DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

 

1. Facultățile vor afişa listele nominale ale candidaţilor înscrişi la examen. Candidaţii au 

obligaţia să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi să sesizeze comisia de 

licență în legătură cu eventualele neconcordanţe cu datele reale. 

2. La intrarea în sala de examen, candidatul prezintă cartea de identitate; este interzisă intrarea 

în sală cu telefoane mobile, sau alte device-uri de redare/înregistrare sau stocare informatie, 

cărţi şi alte materiale didactice. 

3. În sală se verifică identitatea candidaţilor. Pentru proba scrisă, candidaţii vor primi, de la 

responsabilii de săli, coli tip, având ştampila facultăţii. Pe colţul ce urmează a fi lipit se vor 

completa, citeţ, numele şi prenumele candidatului, precum şi iniţiala prenumelui tatălui. 

Colţul înnegrit se va lipi, de către candidat, după trecerea datelor de identificare 

4. Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de 

a susţine proba scrisă; 

5. Subiectele de concurs se stabilesc cu cel mult 24 de ore înainte de începerea examenului de 

finalizare a studiilor de către comisia de licenţă  pe baza tematicii şi a manualelor anunţate.  

6. Se  vor elabora cel puţin trei variante de bilete. In sala de examen preşedintele extrage din cele 

trei variante puse separat in plicuri sigilate unul dintre acestea. Dimensionarea subiectelor va fi 

în concordanţă cu timpul de desfăşurare a probei (3 ore) 

7. Comisia de concurs asigură securitatea şi secretul subiectelor până la transmiterea lor in sălile 

de concurs. De aceasta răspunde direct preşedintele comisiei de licenţă. 

8. Candidaţii care în timpul desfăşurării concursului apelează la fraudă sau la tentativă de fraudă 

dovedită vor fi eliminaţi din examen.  

9. Pentru fiecare probă de concurs comisia de corectare  sub îndrumarea  preşedintelui 

comisiei, va stabili un barem de corectare a probei. Baremul va fi întocmit pe durata 

desfăşurării probei şi va fi aprobat de președintele comisiei.  Baremurile vor fi afişate 

împreună cu rezultatele concursului. 

10. La fiecare probă examinarea se încheie prin acordarea unei note; nota de promovare este de 

cel puţin 5. 
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11. Un examen este promovat dacă probele componente sunt susţinute si promovate, iar media 

aritmetica a notelor acordate acestora – media de promovare a examenului -  este de cel 

puţin 6. 

12. În cazul susținerii orale a probei de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

comisia va adresa candidaţilor întrebări care au legătură cu noțiunile fundamentale și de 

specialitate din conţinutul lucrării de licenţă. Probele orale vor fi susţinute în faţa a cel puţin 

trei cadre didactice din Comisia de licenţă.Nota de la Evaluarea cunoştinţelor fundamentale 

şi de specialitate este media aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi 

acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul). 

13. Notarea în cazul probei scrise se face astfel:  

a) Fiecare lucrare se corectează independent de 2 cadre didactice din comisie; nota la proba de 

evaluarea cunoştinţelor fundamentale si de specialitate (proba scrisa) este media aritmetica  

cu 2 zecimale, fără rotunjirea notelor întregi acordate de corectori. In cazul în care diferenţa 

dintre cele 2 corecturi  depăşeşte 1 punct, se procedează la o supracorectură.  Media finală se 

trece pe fiecare lucrare în parte, înainte de deschiderea acestora, cu semnătura preşedintelui 

comisiei de licenţă sau a unui membru al comisie desemnat de către preşedinte. 

b) Lucrările scrise se deschid numai după încheierea acţiunii de verificare a tuturor lucrărilor şi 

trecerea mediei finale pe fiecare lucrare. 

c) Mediile finale obţinute de către candidaţi se trec direct în cataloagele alfabetice. 

d) Media finală a probei scrise nu poate fi modificată. 
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