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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
anul universitar 2012 /2013

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 şi157 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 Naţionale nr. 3.545/2013 privind metodologia-cadru
de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior –
examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.
Art. 2.
UVT poate organiza examen de licenţă pentru:
a) programele de studii/specializările pentru care are acreditare în condiţiile legii;
b) programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru
care UVT are, din acelaşi domeniu de programe de studii/specializări
acreditate.
Art. 3.
(1) Pot susţine examen de licenţă la UVT:
a. absolvenţii proprii;
b. absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate
provizoriu la programe de studii universitare de licenţă care există în structura
universităţii, cu aprobarea Senatului UVT dată cu cel puţin 3 luni înainte şi în
urma avizului Consiliul Facultăţii. Fiecare facultate va reglementa printr-un
capitol distinct în regulamentul propriu condiţiile privind organizarea şi
desfăşurarea acestor examene, inclusiv precizarea modalităţii acoperirii
cheltuielilor.
(2) Pentru absolvenţii care au finalizat sudiile în baza Legii nr. 84/1995, facultăţile
vor prevedea în regulamentele proprii un capitol distinct privind organizarea şi
desfăşurarea acestor examene.
(3) Pentru absolvenţii care provin din alte instituţii de învăţământ superior
autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă în cadrul UVT, în baza unui protocol
încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea Senatului UVT.
Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de
învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat. Pentru
încheirea protocolului este necesară aprobarea din partea senatelor ambelor
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universităţi.
Art. 4.
(1) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în
prevederile Legii nr. 60/2000 şi pentru absolvenţii care provin de la instituţii de
învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, susţinerea
examenului de licenţă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui
examen de selecţie. Facultăţile vor prevedea în regulamentele proprii un capitol
distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie.
(2) Examenul de selecţie se va desfăşura anterior examenului de licenţă după un
calendar prevăzut în regulamentul fiecărei facultăţi.
(3) Examenul de selecţie va avea 5 probe.
(4) Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţii care au promovat examenul
de selecţie.
Art. 5.
(1) Pentru participarea la examenul de licenţă toţi candidaţii au obligaţia să se
înscrie printr-o cerere scrisă, la secretariatul facultăţii la care urmează să susţină
examenul. Fiecare facultate va reglementa printr-un capitol distinct în regulamentul
propriu calendarul înscrierilor (şi al examenului de selecţie preliminar, cf. Art. 4, dacă
este cazul), documentele necesare atît pentru candidaţii interni, cît şi pentru cei externi
şi orice alte informaţii necesare pentru desfăsurarea în bune condiţii a examenului de
licenţă.
(2) 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 UVT.
Art. 6.
Comisiile de examinare şi comisiile de contestaţie
(1) Comisiile de examinare se stabilesc pe specializări prin decizie a rectorului, la
propunerea consiliilor de facultate şi sunt aprobate de Senatul UVT în şedinţa din luna
iunie anul curent.
(2) Comisiile de contestaţie se stabilesc de consiliile de facultate, se numesc prin
decizia rectorului şi sunt aprobate de Senatul UVT în şedinţa din luna iunie anul curent.
În componenţa acestor comisii nu pot fi numite persoane care sunt membrii în comisiile
de examinare.
(3) Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de
lector, conferenţiar sau profesor.
(4) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau preparator universitar şi are
atribuţii numai de administrare a documentelor.
(5) Comisiile se fac publice pe site-urile facultăţilor care organizează examenul de
licenţă.
(6) Conform legii, atât membrii comisiei de licenţă, cât şi secretarul comisiei de
examen de licenţă nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi
rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(7) Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi
desfăşurarea examenelor de licenţă.
(8) În cazul în facultăţile organizează şi examen de selecţie cf. Art. 4, vor avea în
vedere numire unor comisii de examinare şi de contestaţii, care vor respecta toate
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condiţiile prevăzute în prezentul articol.
Art. 7.
(1) Examenul de licenţă constă din două probe:
a. Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
b. Proba 2 de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă care se desfăşoară
prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(2) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6.00, la
fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5.00. Media unei probe, ca
medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului
de licenţă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice.
(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al fiecărei facultăţii înainte
cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului.
Art. 8.
La un program de studii /specializare, examenul de licenţă se organizează şi se
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de învăţământ
parcursă.
Art. 9.
1. Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru, vor elabora propriile regulamente
pentru organizarea examenului de licenţă, care vor fi supuse aprobării in
Consiliul Facultăţilor în cel mult 10 zile de la aprobarea prezentului regulament
în Senatul Universităţii.
2. Regulamentul facultăţii va cuprinde descrierea probei privind evaluarea
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, precum şi modalităţile şi
procedurile prin care se asigură originalitatea conţinutului lucrărilor ce urmează
a fi susţinute, precum şi modalităţile şi procedurile de interzicere a comercializării
de lucrări de licenţă.
3. Rectorul anulează, cu aprobarea senatului, un examen de licenţă atunci când se
dovedeşte că s-a promovat prin mijloace frauduloase.
Art. 10.
Facultăţile vor afişa regulamentul propriu, la sediul facultăţii organizatoare şi pe
pagina web a facultăţii.
Art. 11.
1. Rezultatele se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data
susţinerii probei.
2. Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în
termen de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în
termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia
de analiză şi soluţionare a facultăţii aprobată în senatul universitar din luna iunie
a.c. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii iar deciziile comisiilor de
analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Art. 12.
În cazul nepromovării examenului de licenţă în urma primelor două sesiuni de
3

PAGINA |

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel./Fax: +4 0256-592.166 (241), Secretariat: +4 0256-592.392
E-mail: madalin.bunoiu@rectorat.uvt.ro,http://ww.uvt.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI ...I

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA .

examinare, probele pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către
candidaţi a cheltuielilor aferente.
Art. 13.
Diplomele de licenţă se eliberează de către UVT, în termenele stipulate în
Regulamentul de eliberare a documentelor şcolare. Împreună cu diplomele de
licenţă, UVT eliberează şi suplimentele de diplomă pentru propriii absolvenţi. Facultatea
organizatoare păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la
examenul de licenţă.
Art. 14.
Examenul de licenţă se va desfăşura în lunile iulie şi septembrie conform
structurii anului universitar aprobată în Senatul Universităţii.
Art. 15.
Studenţii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităţi
instituţionalizate în semestrul II al anului universitar 2012/2013 şi au dobândit calitatea
de absolvent după data susţinerii examenului de licenţă al promoţiei lor se pot prezenta
la examenul de licenţă în următoarele două perioade programate, în mod gratuit.

Aprobat în Şedinţa Senatului UVT din data de 09.05.2013.
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