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În conformitate cu prevederile
din
Legea
Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului nr 4033/12.04.2011 examenele
de finalizare a studiilor, respectiv examenul de licenţă,
examenul de diplomă, examenul de selecţie si examenul de
disertaţie
se
organizează
şi
se
desfăşoară
în
cadrul
Universităţii din Bucureşti, potrivit prevederilor prezentei
metodologii aprobate în şedinţa Senatului Universităţii din
20.12.2011.

Art.1.(1) Studiile universitare de licenţă se încheie cu
examen de licenţă sau, respectiv, cu examen de
diplomă
pentru
învăţământul
universitar
din
domeniul ştiinţelor inginereşti.
(2) Studiile universitare de masterat se încheie cu
examen de disertaţie.

Art.2.(1)Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe,
după cum urmează:
a. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi
de specialitate;
b. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de
licenţă/proiectului de diplomă.
Prezentarea şi susţinerea lucrării
proiectului de diplomă sunt publice.

de

licenţă

/

(2) Cel puţin una din cele două probe pentru examenul
de licenţă/diplomă se desfăşoară cu prezenţa
examinatului în faţa comisiei de examen.
(3) Senatul Universităţii din Bucureşti (în continuare
„Universitatea”)
va
aproba,
la
propunerea
consiliilor
facultăţilor
/
departamentelor
organizatoare de examen de finalizare a studiilor,
modul de susţinere a probei/probelor : scris,
oral, probă practică.
(4)

Pentru
absolvenţii
programelor
de
studii
universitare de licenţă cu dublă specializare (ex.
programul de studii universitare de licenţă limba
şi literatura engleză(A) şi literatura română(B)
evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale
şi
de
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specialitate presupune evaluarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate atât de la
specializarea A cât şi de la specializarea B.
Nota de promovare va fi media aritmetică a celor două
lucrări, cu condiţia ca la fiecare lucrare să se obţină
minimum nota 5 (cinci).
(5) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor
membrilor comisiei de examen, precum şi media
examenului de finalizare a studiilor se calculează
cu două zecimale, fără rotunjire.
Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt
numere de la 10 la 1.
(6) Media de promovare a examenului de finalizare a
studiilor trebuie să fie minim 6 (şase).
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea
rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor
nu este publică.

Art.3.(1) Pentru absolvenţii din învăţământul superior
particular care se încadrează în prevederile Legii
60/2000
privind
dreptul
absolvenţilor
învăţământului superior particular de a susţine
examenul de finalizare a studiilor la instituţii de
învăţământ superior de stat acreditate precum şi
pentru 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
susţinerii
examenului
de
finalizare a studiilor.
(2) Examenul de selecţie constă în cinci probe scrise.
(3)

Examenul de selecţie se desfăşoară numai în
instituţii de învăţământ superior acreditate,
desemnate în acest scop prin Ordin al Ministrului.

Art.4.(1) Examenul de disertaţie constă în prezentarea si
sustinerea disertatiei .
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(2)

Prezentarea şi susţinerea disertaţiei pot
publice şi se desfăşoară în faţa comisiei
examen.

fi
de

(3) Facultăţile/departamentele pot organiza examenul
de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.

Art.5. Pot susţine examen de licenţă/diplomă:
a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de
studii/specializări
acreditate
sau
autorizate
să
funcţioneze provizoriu;
b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie;

Art.6.(1) Facultăţile pot organiza examen de licenţă/diplomă
pentru absolvenţii proprii sau pentru absolvenţii
alor instituţii de învăţământ superior de stat sau
particular la:
a) programele de studii/specializări
acreditare în condiţiile legii;
b) programele
funcţioneze
domeniu de
acreditate.
(2)

pentru

care

au

de
studii/specializări
autorizate
să
provizoriu, pentru care au în acelaşi
licenţă programe de studii/specializări

O
facultate
poate
organiza
examen
de
licenţă/diplomă
pentru
absolvenţii
altor
instituţii de învăţământ superior de stat ori
particulare
numai
dacă
programul
de
studii/specializarea respectivă este şcolarizat(ă)
în cadrul facultăţii.

(3) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor
din instituţiile de învăţământ superior autorizate
pot susţine examenul de finalizare a studiilor în
cadrul facultăţilor Universităţii numai cu acordul
MECTS, în baza unei analize preliminare efectuată
de ARACIS.

Art.7.(1) La o specializare/un program de studii examenul de
finalizare a studiilor se organizează şi se
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desfăşoară
în
aceleaşi
condiţii
pentru
toţi
candidaţii, indiferent de forma de învăţământ
parcursă sau de instituţia de învăţământ absolvită.
(2) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se
stabilesc pe programe de studii/specializări, prin
decizia Rectorului Universităţii, la propunerea
consiliilor facultăţilor / departamentelor şi cu
aprobarea
Senatului
Universităţii.
Componenţa
comisiilor se dă publicităţii.
(3) Conducerea facultăţii organizatoare şi comisiile
de examen poartă întreaga răspundere pentru
organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a
examenelor de finalizare a studiilor.
(4)

Fiecare comisie este
membri şi secretar.

alcătuită

din

preşedinte,

(5) Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul
ştiinţific de doctor şi cel puţin gradul didactic
de lector universitar.
(6) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent
universitar.

Art.8.(1) Absolvenţii unui program de studii universitare de
licenţă acredidat sau ai unui program de studii
universitare de licenţă autorizat să funcţioneze
provizoriu se înscriu de regulă şi susţin, după
caz, examenul de licenţă sau de diplomă în cadrul
instituţiei organizatoare.
(2)

La cerere, absolvenţii unui program de studii
universitare de licenţă acreditat/autorizat să
funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot
susţine, după caz, examenul de licenţă sau de
diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu
aprobarea şi în condiţiile stabilite de Senatul
Universităţii.

(3) Înscrierea candidaţilor pentru examen se face cu
cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului
la facultatea organizatoare, fie individual, fie
de către instituţia de învăţământ superior în care
a urmat studiile, pe baza unui protocol/acord
încheiat între Universitatea din Bucureşti şi
instituţia respectivă şi cu respectarea legii.
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Art. 9. Absolvenţii (începând cu promoţia 2008) proveniţi de
la alte instituţii de învăţământ superior, care
solicită
susţinerea
examenului
de
licenţă/diplomă/disertaţie,
vor
prezenta
suplimentul
la
diplomă
sau
foaia
matricolă
provizorie
conform
Ordinului
MEC
nr.
3714/29.03.2005

Art.

10(1) Examenele de finalizare a studiilor se pot
organiza numai în două sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul Universităţii: sesiunea de
vară (în perioada iunie/iulie) şi sesiunea de
iarnă (în perioada ianuarie/februarie).
(2) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot
înscrie la examenele de finalizare a studiilor în
sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Art.

11.

Pentru absolvenţi care au beneficiat de burse
Erasmus şi nu au putut participa la sesiunea de
vară precum şi pentru masteratele organizate în
cadrul programelor europene poate fi organizată o
sesiunea de toamnă (în luna septembrie), la cererea
Consiliilor facultăţilor /departamentelor, avizată
de Senatul Universităţii, cu aprobarea MECTS.

Art. 12. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezinţă,
la
înscriere,
un
certificat
de
competenţă
lingvistică
într-o
limbă
de
circulaţie
internaţională, eliberat de catedra de profil sau
de
către
o
altă
instituţie
specializată,
recunoscută
de
catedra
de
specialitate
din
Universitate.
Art. 13. În vederea asigurării originalităţii conţinutului
lucrărilor ce urmează a fi susţinute şi prevenirii
comercializării lucrărilor ştiinţifice, candidatul
va da, la înscrierea pentru susţinerea examenului
de finalizare a studiilor, o declaraţie pe proprie
răspundere în sensul că este autorul lucrării şi
răspunde de originalitatea conţinutului acesteia.
În măsura rezonabil posibilă şi sub sancţiunea
răspunderii în solidar cu examinatul, îndrumătorii
6
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lucrării de licenţă/diplomă sau disertaţie
verifica originalitatea conţinutului lucrării.

vor

Art. 14. Un examen nepromovat sau o probă nepromovată, după
caz, poate fi repetat(ă) într-o sesiune ulterioară,
cu
aprobarea
Consiliului
facultăţii
şi
cu
suportarea de către candidat a cheltuielilor
aferente, în conformitate cu taxele stabilite de
Senat.

Art. 15. (1) Rezultatele probelor se comunică şi se afişează
la sediul facultăţii organizatoare în termen de 48
de ore de la data susţinerii acestora.
(2) Contestaţiile la probele scrise se depun la
secretariatul facultăţii/departamentului în termen
de 24 de ore de la comunicarea (prin afişare sau
prin
postarea
pe
site-ul
facultăţii/departamentului) rezultatelor şi se
rezolvă în termen de 48 de ore de la data
expirării
termenului
de
formulare
a
contestaţiilor.
Contestaţiile se rezolvă de către comisia de
soluţionare a contestaţiilor, formată din persoane
care nu au participat la corectarea lucrărilor.
(3) Decizia propusă de facultate şi comisia de
soluţionare a contestaţiilor, numită de conducerea
Universităţii din Bucureşti, este definitivă.
(4) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi
contestate
Art. 16. Facultăţile şi departamentele care au organizat
examenele de finalizare a studiilor vor elibera
adeverinţe de promovare a acestor examene, cu o
valabilitate de 12 luni, termen în care vor
elibera, la cerere, diploma şi suplimentul la
diplomă.

Art. 17.

Facultăţile şi departamentele organizatoare vor
informa candidaţii despre perioadele de susţinere,
condiţiile de înscriere, conţinutul - programele,
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accesul la biblioteci, cursuri de pregătire etc.
prin afişare la sediul instituţiei, pe pagina web
sau prin alte mijloace.

Art. 18. În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
superior din afara Universităţii, care susţin
examenele
de
finalizare
a
studiilor
în
facultăţile/departamentele
Universităţii,
este
interzisă
perceperea
de
taxe
de
examinare.
Costurile organizării examenelor de finalizare a
studiilor pentru aceşti absolvenţi vor fi suportate
de instituţia de învăţământ superior pe care
aceştia au absolvit-o, în baza unui acord scris
încheiat
între
Universitate
şi
instituţia
respectivă.

Art.

19.

Cu aprobarea Senatului, Rectorul Universităţii
poate anula un examen de finalizare a studiilor, un
certificat, o diplomă de studii în cazul în care au
fost utilizate mijloace frauduloase sau au fost
încălcate
prevederile
Codului
de
etică
şi
deontologie universitară.

Dispoziţii finale

Prezenta metodologie se aplică începând cu sesiunile de
examene
de
finalizare
a
studiilor
aferente
anului
universitar 2011-2012.
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