Universitatea de Vest din Timişoara

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENłĂ
anul universitar 2009 /2010

Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenŃă se organizează în conformitate cu :
Legea învăŃământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completăriile ulterioare; Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare; H.G. nr. 749/2009 privind structurile instituŃiilor
de învăŃământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenŃă acreditate sau
autorizate să funcŃioneze provizoriu organizate de acestea; H.G. nr. 1093/2009 privind modificarea şi
completarea H.G. nr. 749/2009 şi Ordinul Ministrului EducaŃiei şi Cercetării nr. 295/2007.
Art. 2. U.V.T. poate organiza examen de licenŃă pentru :
• specializările pentru care are acreditare în condiŃiile legii;
• specializările autorizate să funcŃioneze provizoriu, din acelaşi domeniu sau din domenii
apropiate acreditate ale aceluiaşi domeniu fundamental.
Art. 3. Pot susŃine examen de licenŃă la U.V.T.:
• absolvenŃii proprii;
• absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă din instituŃii de învăŃământ particular care
îndeplinesc condiŃiile legale.
Art. 4. FacultăŃile, pe baza acestui regulament cadru vor elabora propriile metodologii pentru
organizarea examenului de licenŃă, metodologii care vor fi transmise la prorectorul responsabil cu
ciclul de licenŃă până cel târziu în data de 26.02.2010.
Art. 5. CandidaŃii la examenele de licenŃă prezintă la înscriere un certificat de competenŃă lingvistică
într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională eliberat sau autentificat de către o catedră de profil din
cadrul U.V.T.
Inscrierea candidaŃilor pentru examen se efectuează cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea
examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol şi cu respectarea
strictă a prevederilor legii.
Art. 6. Examenul de licenŃă constă dintr-o singură probă care poate fi:
• Evaluarea cunoştiinŃelor fundamentale şi de specialitate (probă scrisă sau orală);
sau
• Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă (probă orală).
Examinarea se încheie prin acordarea unei note.
Nota de promovare a examenului este cel puŃin 6,00.
Art. 7. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări la propunerea consiliilor de facultate şi sunt
aprobate de Senatul U.V.T în şedinŃa din luna iunie anul curent. Membrii unei comisii trebuie să aibă
titlul ştiinŃific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenŃiar sau profesor. Secretarul comisiei
poate fi asistent universitar sau preparator universitar.
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Art. 8. FacultăŃile vor afişa cu cel puŃin trei luni înainte data examenului, condiŃiile de înscriere,
conŃinut, programe, cursuri de pregătire etc., la sediul facultăŃii organizatoare şi pe pagina web a
facultăŃii.
Art. 9. SusŃinerea examenului de finalizare a studiilor de către candidaŃii (studenŃii) care provin de la
alte universităŃi din Ńară se face pe baza încheierii unui protocol între U.V.T. şi universitatea
solicitantă. Protocolul stipulează modalitatea de desfăşurare a acestui examen, sediul desfăşurării,
documentele necesare candidatului pentru a susŃine examenul de finalizare a studiilor universitare de
licenŃă în U.V.T., alte drepturi şi obligaŃii ale părŃilor.
Inscrierea candidaŃilor pentru examen se efectuează cu cel puŃin 15 zile înainte de începerea
examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol şi cu respectarea
strictă a prevederilor legii.
Art. 10. Rezultatele se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data susŃinerii
acesteia.
Eventualele contestaŃii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăŃii în termen de 24 de
ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii
contestaŃiilor. ContestaŃiile se rezolvă, exclusiv la nivelul facultăŃii şi sunt definitive.
Art. 11. Diplomele de licenŃă se eliberează de către U.V.T., în condiŃiile legii. Împreună cu diplomele
de licenŃă U.V.T. eliberează şi suplimentele de diplomă pentru propii absolvenŃi. Facultatea
organizatoare păstrază în arhiva facultăŃii dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenŃă.
Art. 11. Perioada de desfăşurare a examenului de licenŃă este 12.07-14.07.2010, respectiv ianuarie –
februarie 2011.
Art. 12. Pentru studenŃii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităŃi
instituŃionalizate în semestrul II al anului universitar 2009/2010 şi au dobândit calitatea de absolvent
după data susŃinerii examenului de licenŃă al promoŃiei lor, se organizează un examen de licenŃă în
perioada 24.09-25.09.2010.
Metodologiile elaborate de facultăŃi sunt anexe la acest regulament.

Aprobat în ŞedinŃa Senatului U.V.T. din data de 25.02.2010.
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