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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
anul universitar 2011 /2012
Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă se organizează în conformitate cu:
 prevederile art. 120, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011;
 prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
 în temeiul art. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior
particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat
acreditate;
 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3271/2012 privind metodologiacadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de
absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.
Art. 2. U.V.T. poate organiza examen de licenţă pentru :
 programele de studii/specializările pentru care are acreditare în condiţiile legii;
 programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu,pentru care UVT are, din
acelaşi domeniu de programe de studii/specializări acreditate
Art. 3. Pot susţine examen de licenţă la U.V.T.:
 absolvenţii proprii;
 absolvenţii studiilor universitare de licenţă din alte instituţii de învăţământ superior care îndeplinesc
condiţiile legale.
Art. 4. Candidaţii la examenele de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o
limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat sau autentificat de către un departament de profil din cadrul
U.V.T.
Înscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 15 zile înainte de data programată
pentru începerea examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol şi se
desfăşoară la sediul U.V.T.
Art. 5. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări prin decizie a rectorului, la propunerea consiliilor de
facultate şi sunt aprobate de Senatul U.V.T în şedinţa din luna iunie anul curent. Membrii unei comisii trebuie să
aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor.
Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau preparator universitar şi are atribuţii numai de
administrare a documentelor.
Comisiile se fac publice.
Conform legii, atât membrii comisiei de licență, cât și secretarul comisiei de examen de licență nu se
pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Membrii comisiei de examen de licențăcare nu au această activitate în fișa postului sunt remunerați
pentru aceasta exclusiv de UVT.
Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și desfășurarea examenelor de
licență.
Art. 6. Examenul de licenţă constă din două probe:
Proba 1 de evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
Proba 2 de prezentare și susținere a lucrării de licență care se desfășoară prin contact direct,
nemijlocit, prin preyența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului.
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Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6,00, la fiecare probă nota de promovare
trebuie să fie cel puțin 5,00.
Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media examenului
de licență se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
Art. 7. La o un program de studii /specializare examenul de licență se organizează și se desfășoară în aceleași
condiții pentru toți candidații, indiferent de forma de învățământ parcursă.
Art. 8. Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000,
precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat
în lichidare, se organizează examen de selecţie, anterior suştinerii examenelor de finalizare a studiilor.
 Examenul de selecţie constă din 5 probe scrise.
 Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţământ superior acreditate, desemnate în
acest scop prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.
Art. 9. Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru, vor elabora propriile metodologii pentru organizarea
examenului de licenţă, care vor fi transmise la prorectorul responsabil cu ciclul de licenţă până cel târziu în data
de 01.03.2012.
Metodologia facultății va cuprinde descrierea probei privind evaluarea cunoștințelor fundamentale și
de specialitate precum și modalitățile și procedurile prin care se asigură originalitatea conținutului lucrărilor
ce urmează a fi susținute, precum şi modalitățile și procedurile de interzicere a comercializării de lucrări de
licenţă.
Art. 10. Programul de studii psihopedagocice se finalizează cu examen de absolvire.
Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic.
Structura și conținutul portofoliului didactic se stabilesc în metodologia examenului de absolvire a
DDPD.
Art. 11. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului, un examen de licenţă atunci când se dovedeşte că s-a
obţinut prin mijloace frauduloase.
Art. 12. Facultăţile vor afişa data examenului, condiţiile de înscriere, conţinut, programe, cursuri de pregătire
etc., la sediul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a facultăţii.
Art.13. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă de către candidaţii (studenţii) care provin de la
alte universităţi din ţară se face pe baza încheierii unui protocol între U.V.T. şi universitatea solicitantă.
In protocolul se stipulează că la U.V.T. este sediu al desfăşurării examenului, documentele necesare
candidatului pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în U.V.T., alte drepturi şi
obligaţii ale părţilor. Protocolul va avea ca anexe aprobarea celor două senate universitare (a universități
absolvite și a UVT ca instituție organizatoare a examenului de licență).
Art.14. Protocoalele cu instituțiile de învățământ superior autorizate provizoriu care au programe de
studiu/specializări autorizate provizoriu se vor încheia în baza desemnării UVT ca instituție organizatoare
acreditată de către MECTS în urma analizei preliminare solicitate ARACIS de către minister.
Art.15. In situații deosebite, la cerere și cu respectarea prevederilor art.7 din OMCTS 3271/2012, absolvenții
programelor de studii/specializări acreditate sau autorizate provizoriu din alte universități se pot înscrie și
susține examenul de licență la UVT cu aprobarea senatelor universitare (a universități absolvite și a UVT ca
instituție organizatoare a examenului de licență).
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Art.16. UVT poate organiza examen de licență pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior de stat
sau particulare, în condițiile art. 2 și numai dacă programul de studii/specializarea respectivă este școlarizată în
cadrul universității.
Art. 17. Rezultatele se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.
Eventualele contestaţii privind rezultatul la probele scrise se depun la secretariatul facultăţii în termen
de 24 de ore de la comunicare/afișarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii
depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză și soluționare a facultății aprobată în senatul universitar din
luna iunie a.c. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii iar deciziile comisiilor de analiză și
soluționare a contestațiilor sunt definitive.
Conform legii, atât membrii comisiei de licență, cât și secretarul comisiei de examen de licență nu se
pot afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art. 18. În cazul nepromovării examenului de licenţă, probele pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară cu
suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente.
Art. 19. Diplomele de licenţă se eliberează de către U.V.T., în termen de cel mult 12 luni. Împreună cu
diplomele de licenţă, U.V.T. eliberează şi suplimentele de diplomă pentru propriii absolvenţi. Facultatea
organizatoare păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
Art. 20. Prima perioada de desfăşurare a examenului de licenţă este 04.07.2012-07.07.2012.
Art. 21. Cea de a doua perioadă de examen de licenţă este 17.09.2012-20.09.2012.
Studenţii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităţi instituţionalizate în semestrul II
al anului universitar 2011/2012 şi au dobândit calitatea de absolvent după data susţinerii examenului de licenţă
al promoţiei lor se pot prezenta la examenul de licenţă în perioada a doua.
Aprobat în Şedinţa Senatului U.V.T. din data de 22.02.2012
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