MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

ANEXĂ
PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CERERILOR ALTOR UNIVERSITĂȚI DIN
ȚARĂ DE SUSȚINERE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
anul universitar 2014/2015
Preambul
În conformitate cu Regulamentul de organizare a examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licență pentru anul 2014-2015, UVT poate organiza examen de licenţă pentru
programele de studii / specializările autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care UVT are
programe de studii / specializări acreditate.
Procedură
(1) În cazul în care UVT primește o cerere din partea unei universități din țară prin care se
solicită susținerea examenului de licență pentru absolvenții unor programe de studii sau
specializări, se aplică următoarea procedură:
(a). pentru a fi luată în considerare, cererea formulată de către universitatea
solicitantă va fi depusă la UVT cu cel puțin 2 luni înainte de data primei probe a
examenului de licență, dată stabilită la nivelul fiecărei specializări.
(b). în cazul absolvenţilor facultăţilor din cadrul Consorţiul „Universitaria”, cererile
de susţinere a examenului de licenţă la Universitatea de Vest din Timişoara,
aprobate la universitatea de origine, să fie aprobate din oficiu cu certificarea
semnăturii Preşedintelui Senatului UVT, conform Hotărârii de Senat nr. 30 din
03.10.2013
(c). dacă universitatea nu face parte din Consorțiul mai sus amintit, atunci cererea
se direcţionează către prorectorul UVT responsabil cu strategia academică pentru o
evaluare iniţială. Acesta va da un aviz favorabil cererii în cazul în care universitatea
solicitantă a fost evaluată la ultima vizită instituţională ARACIS cu calificativul
grad de încredere ridicat.
(d). în cazul unui aviz favorabil cererea va fi transmisă către facultatea care
derulează programul de studii vizat în solicitare. Decanul facultăţii dă un aviz de
oportunitate ţinând cont de notorietatea facultăţii / departamentului care a organizat
programul de studii, de colectivul de cadre didactice implicate în derularea
programului, de concurenţa pe care programul de studii o face programului similar
din UVT, etc.
(e). după avizul de oportunitate al decanului, cererea se transmite directorului
departamentului care va gestiona examenul de licenţă. Acesta va supune cererea
analizei Biroului Departamentului și apoi o va susține în Consiliul Facultății. Acele
cereri care nu întrunesc votul majoritar al Consiliului Facultății sunt considerate
neeligibile.
(f). în cazul în care cererea a fost aprobată în Consiliul Facultății, aceasta va fi
supusă, în final, aprobării Senatului UVT. Vor ajunge în atenția Senatului UVT
doar acele cereri care au avizul prorectorului, al decanului facultății și al Consiliului
Facultății.
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(2). În cazul în care UVT primește o cerere de susținere a examenului de licență formulată
individual de către un absolvent al unei universități, se aplică următoarea procedură:
(a) toate condițiile anterioare referitoare la Consorțiu, universitatea de proveniență și la
programul de studii vizat rămân valabile.
(b) în plus, condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca aceste cereri să fie supuse votului
Senatului UVT sunt ca:
i. absolventul să aibă acordul instituției de învățământ superior absolvită;
ii. absolventul să aibă acordul coordonatorului lucrării de licență care este
cadru didactic titular la UVT, la specializarea pentru care a fost solicitat
examenul de finalizare a studiilor de licență;
iii. absolventul să facă dovada că a depus cererea de coordonare a licenței de
către un cadru didactic titular al UVT cu cel puțin 60 de zile înainte de
susținerea primei probe.
(c) Într-o ultimă fază, cererile individuale, având îndeplinite toate condițiile anterior
menționate, vor fi supuse votului membrilor Senatului UVT.
(3). Cererile de susținere a examenului de finalizare a studiilor de licență, formulate individual
sau din partea univesităților din țară, odată aprobate prin votul majoritar al Senatului UVT, vor fi
transmise decanatelor vizate, în vederea demarării procesului.
(4). Susținerea examenului de licență va respecta reglementările din Regulamentul UVT de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență pentru anul universitar
2013-2014, precum și propriile metodologii elaborate de către facultăți.

Aprobat în Şedinţa Senatului UVT din data de 17.04.2014.
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