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Metodologie privind verificarea originalității
lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de
masterat în Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
Art. 1. La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), finalizarea studiilor
universitare de licență se realizează prin examen de licență.
Art. 2. La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), finalizarea studiilor
universitare de masterat se realizează prin examen de disertație.
Art. 3. Elaborarea lucrării de licență constituie etapa finală și de sinteză a
primului ciclu de studii universitare, iar elaborarea lucrării de disertație constituie etapa
finală și de sinteză al celui de-al doilea ciclu de studii universitare.
Art. 4. Examenele de finalizare a studiilor universitare se desfășoară potrivit
prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, ale Legii nr.
60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a susține
examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate,
ale Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20
decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările ulterioare și
ale Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a
studiilor universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara.
Art. 5. Temele lucrărilor de licență/disertație pentru absolvenți sunt stabilite de
departamente, la propunerea titularilor de discipline și aprobate de Consiliul facultății.
Coordonatorii lucrărilor de licență/disertație pot fi cadre didactice titulare sau asociate,
în acord cu reglementările în vigoare. Pentru cadrele didactice asociate, responsabilitatea
monitorizării activității de coordonare va fi a titularului de disciplină/directorului de
departament.
Art. 6. Înscrierea la examenul de licență/disertație este condiționată de alegerea
de către student a temei lucrării de licență/disertație propusă de cadrul didactic
coordonator cu cel puțin 7 luni înaintea susținerii examenului de licență/disertație.
Temele de licență/disertație, precum și numele coordonatorilor lucrărilor se vor posta pe
site-ul facultății.
Art. 7. La începutul anului universitar terminal al ciclului de studii universitare
de licență/masterat, studentul este obligat să se înscrie în vederea coordonării lucrării de
licență/disertație pe modulul Turnitin al platformei de e-learning a UVT deja existentă
(http://elearning.e-uvt.ro/). Cadrul didactic coordonator va confirma/invalida cererea
studentului pe platformă. Documentația tehnică și procedurile de operare (ghiduri) sunt
integrate și afișate pe platforma de e-learning, la adresa http://elearning.e-uvt.ro/.
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Art. 8. Coordonatorul științific al lucrării de licență/disertație are următoarele
atribuții:
➢ coordonează elaborarea de către student a planului lucrării;
➢ acordă consultanță studentului prin intermediul platformei de e-learning și prin
întâlnirile față în față;
➢ se asigură că studentul a încărcat lucrarea atât în secțiunea dedicată coordonării,
cât și în secțiunea dedicată verificării originalității, studentul putând avea acces
la Raportul de similaritate rezultat pe platformă în urma verificării originalității;
➢ se asigură că studentul a încărcat lucrarea, în forma finală aprobată, în secțiunea
finală de verificare a originalității conținutului acesteia, iar această încărcare este
posibilă o singură dată;
➢ apreciază calitatea conținutului elaborat și originalitatea lucrării și face observații
și sugestii atât prin intermediul platformei de e-learning, cât și în cadrul
întâlnirilor față în față;
➢ analizează conținutul integral și forma finală a lucrării, întocmind un referat de
evaluare în baza variantei finale a lucrării și a Raportului de similaritate furnizat
de platformă;
➢ referatul va cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare
a acesteia;
➢ în cazul unui referat nefavorabil sau a neprimirii avizului, lucrarea nu poate fi
susținută în fața comisiei de licență/disertație.
Art. 9. Lucrările de licență/disertație trebuie să aibă un conținut original. La nivel
de Consiliu al facultății se va aproba în propriul regulament privind organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare procentul de similaritate
acceptat, pentru fiecare domeniu de studii universitare în parte. Dacă se constată plagiatul
sau falsificarea calității de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul
nu va fi acceptat la examenul de licență/disertație.
Art. 10. Coordonatorul științific al lucrărilor de licență/disertație răspunde în mod
solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului lucrării.
Art. 11. Toate lucrările de licență/disertație aprobate și susținute vor fi incluse în
biblioteca platformei pentru a putea fi utilizate în verificarea originalității lucrărilor din
anii următori.
Art. 12. Este interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării
falsificării de către student a calității de autor al unei lucrări de licență/disertație.
Art. 13. Prezenta Metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului universitar
din data de 1.11.2019 și este anexă la Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la
Universitatea de Vest din Timișoara.
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