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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 

                           SENATUL 

 

Metodologia 

de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor  

2016 

I. Dispoziţii generale 

Art. l - Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, respectiv, examenul de licenţă, 

examenul de diplomă, examenul de selecţie şi examenul de disertaţie – denumite în continuare 

examene -  se organizează şi se desfăşoară potrivit Legii nr. 1/2011 cu modificările ulterioare, ale 

prevederilor Ordinului M.E.N privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a 

studiilor şi ale prezentei Metodologii. 

Art. 2 - (1) Studiile universitare de licenţă, se încheie cu examen de licenţă sau examen de diplomă 

pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti. 

 (2) Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie.  

Art. 3 - (1) Universitatea “1 Decembrie 1918”din Alba Iulia, ca instituţie de învăţământ superior 

acreditată instituţional în condiţiile legii, este instituţie organizatoare a examenelor de finalizare 

a studiilor, pentru absolvenţii proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau 

particulare cu care a fost încheiat un protocol în acest sens ori cu care Universitatea ”1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia menţine relaţii de colaborare, la: 

 a) programe de studii/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii; 

 b) programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care Universitatea 

are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări acreditate. 

 (2) Universitatea organizează examen de disertaţie pentru finalizarea studiilor de masterat, 

pentru absolvenţii proprii, la toate specializările acreditate.  

 (3) Universitatea organizează examen de disertaţie pentru absolvenţii programelor de masterat 

care nu se mai regăsesc în structura actuală a Universităţii, dar fac parte din domenii de master 

acreditate. 

 

II. Organizarea şi conţinutul examenelor 

Art. 4 - Examenul de licenţă / diplomă constă, fiecare, în 2 probe şi anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sau a proiectului de diplomă. 

Art. 5 (1) Proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate se desfăşoară, la fiecare specializare, 

pe baza tematicii şi a bibliografiei stabilite de către departamente şi facultăţi, în concordanţă cu 

planul de învăţământ şi cu programele disciplinelor după care au studiat absolvenţii din promoţia 

curentă. Acestea se aduc la cunoştinţa studenţilor, prin afişare, până cel târziu la începutul 

semestrului II al anului final de studiu.  

 (2) Proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate vizează evaluarea capacităţii 

absolvenţilor de a sintetiza, de a restructura şi de a integra în contexte aplicative cunoştinţele 

dobândite în cursul studiilor, în strânsă legătură cu exigenţele exercitării viitoarei profesiuni. 

 (3) Departamentele vor urmări ca proba de cunoştinţe să nu repete conţinutul disciplinelor şi 

examenelor susţinute de absolvenţi pe parcursul studiilor, iar tematica pentru această probă să nu 

reprezinte o cumulare de discipline distincte sau de fragmente disciplinare, ci un ansamblu 
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coerent de cunoştinţe reunite în jurul competenţelor de bază pe care absolventul trebuie să le 

deţină. 

 (4) Proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate se poate desfăşura prin examinare scrisă 

sau orală. Modul de examinare este stabilit de departamente, aprobat de consiliile facultăţilor şi 

este adus la cunoştinţa studenţilor odată cu afişarea tematicii şi bibliografiei. 

Art. 6 (1) Proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă sau a proiectului de diplomă 

vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora şi de a susţine public o lucrare coerentă 

cu caracter aplicativ sau/şi de cercetare ştiinţifică, pe o temă importantă din domeniul 

specializării pe care au absolvit-o.  

 (2) Această probă constă dintr-o prezentare scurtă, sintetică a temei, obiectivelor şi structurii 

lucrării, urmată de susţinerea unor aspecte sau clarificarea unor probleme ridicate de către 

comisia de examinare. Se evaluează calitatea demersurilor teoretice şi practice folosite de 

absolvent în elaborarea lucrării, precum şi capacitatea acestuia de a-şi susţine, în mod 

argumentat, punctele de vedere, enunţurile şi concluziile formulate în lucrare. 

 (3) Elaborarea lucrării de licenţă sau proiectului de diplomă se realizează sub îndrumarea unui 

conducător ştiinţific. Acesta este un cadru didactic de specialitate, având titlul ştiinţific de 

doctor.  

 (4) În vederea elaborării lucrării de licenţă sau proiectului de diplomă, departamentele vor 

propune viitorilor absolvenţi, de regulă până la sfârşitul penultimului an de studiu1, o tematică 

orientativă din care aceştia să poată alege tema care îi interesează. Studenţii pot propune şi alte 

teme din specializarea în care susţin examenul.  

(5) Temele lucrărilor de licenţă se definitivează cu acordul conducătorilor ştiinţifici şi se aprobă 

în departamente, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul anului final de studiu pentru 

oricare sesiune de licenţă. 

(6) Departamentele pot prevedea, în metodologiile proprii, limitarea numărului de lucrări de 

licenţă/ proiecte de diplomă ori lucrări de dizertaţie pe care le coordonează un singur cadru 

didactic. De asemenea, Departamentele pot prevedea, în metodologiile proprii, obligativitatea 

coordonării unui număr minim de lucrări de licenţă/de diplomă, de către fiecare cadru didactic 

titular al Departamentului. 

(7) După definitivarea temelor, studenţii pot primi, la cerere, un document cu antetul facultăţii, 

semnat de decan şi de conducătorul ştiinţific, care precizează tema lucrării, precum şi menţiunea 

că „Prezentul înscris este un act oficial pe baza căruia studentul poate solicita accesul în instituţii 

pentru documentare, cercetare sau activităţi practice”. 

(8) Conducătorul ştiinţific întocmeşte, cu cel puţin 3 zile înaintea începerii examenelor, pentru 

fiecare lucrare îndrumată, un referat care cuprinde evaluarea sintetică a calităţii lucrării. 

Referatul se încheie cu concluzia de acceptare/neacceptare a lucrării pentru susţinere, precum 

şi cu nota propusă de conducătorul ştiinţific. 

 (9) Conducătorul ştiinţific participă, de regulă, la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de 

licenţă la toţi absolvenţii pe care i-a îndrumat. În cazul absolvenţilor altor instituţii de învăţământ 

superior, la această probă pot fi invitaţi şi conducătorii ştiinţifici din cadrul instituţiilor 

respective.  

 (10) În vederea asigurării originalităţii lucrărilor de licenţă/diplomă, absolvenţii ce urmează să 

prezinte şi să susţină o lucrare de licenţă/un proiect de diplomă vor semna o declaraţie de 

autenticitate. 

 (11) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări licenţă, de diplomă sau de disertaţie. 

                                                
1 Departamentele pot stabili prin metodologii proprii şi un alt termen în acest sens, dar nu mai târziu de 10 luni anterior 

susţinerii lucrării/proiectului de licenţă; 
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Art. 7 (1) Examinarea pentru fiecare probă se încheie prin acordarea unei note. Nota de promovare a 

probei este de cel puţin 5,00. 

 (2) Nota la proba de cunoştinţe fundamentale şi de specialitate se acordă pe baza baremului/grilei 

de evaluare, în cazul probelor scrise, şi pe baza notelor membrilor comisiei, în cazul probelor 

orale.  

(3) Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă se stabileşte ca medie a notelor 

propuse de către fiecare dintre membrii comisiei. În acordarea notei, comisia de examinare poate 

lua în considerare şi nota propusă de conducătorul ştiinţific al lucrării. 

Art. 8 (1) Un examen este promovat dacă probele componente sunt susţinute şi promovate, iar 

media aritmetică a notelor acordate acestora – media de promovare a examenului – este de cel puţin 

6,00. 

 (2)  Rezultatele pentru fiecare probă se comunică prin afişare la sediul facultăţii organizatoare în 

termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acesteia. 

 (3)  Contestaţiile privind rezultatele probei scrise se depun la secretariatul facultăţii unde s-a 

desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se 

rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii termenului de depunere a contestaţiilor. 

Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

 (4) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media 

examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele 

membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1. 

 (5) Deliberarea comisiilor (acordarea notelor şi calcularea mediilor) nu este publică. 

Art. 9 – (1) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării  

de disertaţie. Acest examen vizează evaluarea capacităţii absolvenţilor de a elabora, de a 

prezenta şi de a susţine o lucrare coerentă, cu caracter aplicativ şi de cercetare ştiinţifică, pe o 

temă de actualitate şi care să marcheze o contribuţie personală semnificativă a absolventului la 

rezolvarea unor probleme teoretice şi practice din domeniul de specializare al studiilor absolvite. 

 (2) Lucrarea de disertaţie se elaborează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific cu funcţia 

didactică de profesor, conferenţiar sau lector universitar doctor, titular sau asociat care a 

desfăşurat activităţi didactice în cadrul programului de studiu al absolventului. Lista temelor de 

disertaţie şi a conducătorilor ştiinţifici se definitivează, de regulă, până cel târziu la începutul 

semestrului final al studiilor.2  

 (3) În vederea asigurării originalităţii lucrărilor de dizertaţie ce urmează a fi susţinute, 

absolvenţii ce urmează să prezinte şi susţină o lucrare vor semna o declaraţie de autenticitate. 

(4) După definitivarea temelor, studenţii primesc, la cerere, un document cu antetul facultăţii, 

semnat de decan şi de conducătorul ştiinţific, care precizează tema lucrării, precum şi menţiunea 

că „Prezentul înscris este un act oficial pe baza căruia studentul poate solicita accesul în instituţii 

pentru documentare, cercetare sau activităţi practice”. Acest document va fi integrat în lucrarea 

finală. 

(5) Conducătorul ştiinţific întocmeşte, cu cel puţin 3 zile înaintea începerii examenelor, pentru 

fiecare lucrare îndrumată, un referat care cuprinde evaluarea sintetică a calităţii lucrării. 

Referatul se încheie cu concluzia de acceptare/neacceptare a lucrării pentru susţinere, precum 

şi cu nota propusă de conducătorul ştiinţific. 

 (6) Nota la proba de prezentare şi susţinere a disertaţiei se stabileşte ca medie a notelor propuse 

de către fiecare dintre membrii comisiei. În acordarea notei, comisia de examinare poate lua în 

considerare şi nota propusă de conducătorul ştiinţific al disertaţiei. 

(7) Nota de promovare a examenului de disertaţie este de cel puţin 6,00. 

                                                
2 Departamentele pot stabili prin metodologii proprii şi un alt termen în acest sens, dar nu mai târziu de 6 luni anterior 

susţinerii lucrărilor de dizertaţie; 
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Art. 10 – (1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în două sesiuni: de vară (iunie-

august) şi de iarnă (februarie - martie).  

 (2) Prima sesiune a examenului de licenţă/diplomă – sesiunea de vară - se organizează la 

sfârşitul anului III/IV pentru absolvenţii conform Legii 288/2004. Studenţii care au absolvit în 

urma parcurgerii unor perioade de prelungire a şcolarizării sunt consideraţi în promoţia anului în 

care au obţinut calitatea de absolvent şi au dreptul de a se prezenta la examenul de 

licenţă/diplomă.  

 (3) Absolvenţii care nu au promovat sau nu s-au prezentat la prima sesiune, se pot înscrie şi 

prezenta la a doua sesiune – sesiunea de iarnă – cu condiţia achitării unei taxe calculate prin 

raportare la numărul de credite corespunzătoare examenului de finalizare a studiilor şi care 

constă în jumătate din valoarea acestor credite, sumă la care se adaugă şi taxa administrativă. 

 (4) Absolvenţii care nu au promovat sau nu s-au prezentat la nici una dintre cele două sesiuni de 

examen se pot înscrie şi prezenta la alte sesiuni în anii următori – cu condiţia achitării unei taxe 

calculate pe baza creditelor, şi care constă în valoarea integrală a acestora, sumă la care se 

adaugă şi taxa administrativă. 

 (5) Pentru motive temeinice, dovedite cu înscrisuri oficiale, taxa plătită în sesiunea de vară poate 

fi recunoscută pentru sesiunea din iarnă, iar taxa plătită pentru sesiunea de iarnă se poate returna, 

cu avizul Decanului Facultăţii respective. 

 (6) Probele promovate în sesiunea de vară se recunosc numai în sesiunea de iarnă. În acest caz, 

taxa se achită numai pentru proba pe care absolventul o susţine în sesiunea de iarnă pe baza 

creditelor corespunzătoare probei ce se va susţine. 

(7) Absolvenţii3 promoţiilor anterioare, care nu au promovat ori nu s-au prezentat la examene cu 

promoţiile respective, se pot prezenta la oricare dintre cele două sesiuni ale examenelor de 

licenţă/diplomă, cu condiţia ca în anul respectiv să existe promoţii de absolvenţi la specializarea 

pe care au absolvit-o şi ca urmare a achitării taxelor aferente calculate pe baza creditelor 

corespunzătoare examenului de finalizare a studiilor.  

 (8) Datele de susţinere a examenelor în cele două sesiuni se stabilesc de către facultăţi, cu 

aprobarea Consiliului de administraţie. 

 (9) Prevederile prezentului articol se aplică şi absolvenţilor studiilor universitare de masterat, 

pentru examenul de disertaţie. 

 (10)  Promovarea examenului de licenţă este condiţionată de obţinerea de către absolvent a 

întregului pachet de credite aferent examenului de licenţă. 

 

III. Înscrierea şi participarea absolvenţilor la examene 

Art. 11 – (1) Se pot înscrie şi pot participa la examenele de licenţă/diplomă următoarele categorii de 

absolvenţi: 

 a) absolvenţii Universităţii la toate specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu la care Universitatea este instituţie organizatoare; 

 b) absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate instituţional şi organizatoare de 

examene, de stat sau particulare, cu specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu cu care a fost încheiat un protocol în acest sens ori cu care Universitatea ”1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia menţine relaţii de colaborare, cu condiţia ca absolvenţii să aibă 

aprobarea Senatului instituţiei absolvite şi a Senatului din cadrul Universităţii, după avizul 

consiliilor de administraţie; 

c) absolvenţii unor instituţii de învăţământ superior particulare cu autorizare de funcţionare 

provizorie şi care nu sunt organizatoare de examene, cu specializări acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu, cu care a fost încheiat un protocol în acest sens ori cu care Universitatea 

”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia menţine relaţii de colaborare, cu condiţia ca absolvenţii să 

                                                
3 Absolventul este cel care şi-a promovat toate examenele, dar nu şi-a susţinut examenul de licenţă; 
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aibă acordul Senatului instituţiei absolvite şi a Senatului din cadrul Universităţii care organizează 

examenele la specializările respective, după avizul consiliilor de administraţie; 

 (2) Absolvenţii Universităţii se pot înscrie, în situaţii deosebite şi pot susţine, la cerere, 

examenele de licenţă/diplomă la o altă instituţie organizatoare. Pentru aceasta ei trebuie să aibă 

aprobarea Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum şi a Senatului 

instituţiei organizatoare. 

 (3) La examenele de disertaţie se pot înscrie şi pot participa numai absolvenţii Universităţii. 

 (4) Detaliile de desfăşurare a licenţei cu absolvenţii de la alte instituţii se stabilesc prin 

protocoalele de colaborare semnate de Universitate cu alte instituţii. 

Art. 12 - (1) Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor se face, pentru toate categoriile de 

absolvenţi, cu 5 - 10 zile înainte de începerea examenelor, pe bază de cerere scrisă prezentată de 

către fiecare absolvent la secretariatele facultăţilor organizatoare, cerere la care se ataşează: 

lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă sau lucrarea de disertaţie; diploma de bacalaureat (în 

original) respectiv diploma de licenţă (în original); certificatul de naştere, certificatul de 

căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei (copie/copii 

legalizate); 2 fotografii (identice) realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm; 

precum şi chitanţa (sau documentul echivalent) de plată a taxei de înscriere/de examen stabilită 

potrivit prevederilor prezentei Metodologii.   

 (2) Pentru înscrierea la examene, absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, de stat sau 

particulare, vor prezenta şi următoarele acte: 

 a) adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de 

absolvent al acesteia, promoţia, specializarea, durata studiilor, forma de învăţământ (zi, seral, 

frecvenţă redusă, la distanţă), precum şi statutul specializării (acreditată, autorizată se 

funcţioneze provizoriu), cu precizarea ultimei Hotărâri de Guvern în care este menţionată 

specializarea respectivă. Adeverinţa trebuie să menţioneze acordul Senatului instituţiei de 

învăţământ superior ca absolventul să susţină examenul de licenţă/diplomă la Universitatea „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 b) situaţia şcolară/suplimentul la diplomă, în dublu exemplar, eliberat de instituţia de învăţământ 

superior, din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studii, disciplinele promovate, 

numărul de ore de activităţi didactice la fiecare disciplină (curs, seminar, laborator, practică), 

forma de evaluare (examen, colocviu ş.a.), numărul de credite, precum şi notele obţinute de 

absolvent.   

c) referatul de evaluare a lucrării de licenţă întocmit de conducătorul ştiinţific al 

instituţiei/facultăţii absolvite. Referatul va fi autentificat prin ştampilă şi semnătură de către 

instituţia/facultatea respectivă.  

Art. 13 - (1)  Înscrierea la examenele de licenţă a absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior 

autorizată provizoriu (care nu este instituţie organizatoare a acestor examene) se poate face şi în 

mod organizat, pentru toţi absolvenţii unei specializări, pe baza unei convenţii încheiată între 

Universitate şi instituţia respectivă. 

(2) Instituţia autorizată provizoriu va depune la secretariatul facultăţii din Universitate, cu cel 

puţin 15 zile înainte de începerea examenelor, lista nominală, pe specializări, a absolvenţilor care 

îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examene. Această listă trebuie întocmită pe baza 

opţiunilor individuale ale absolvenţilor. În acest caz, nu mai este necesară adeverinţa menţionată 

la Art. 12, alin.(3), lit. a).  

 (3) Lista nominală va fi însoţită de lucrările de licenţă ale absolvenţilor nominalizaţi, precum şi 

de referatele conducătorilor ştiinţifici de la instituţiile de învăţământ superior de la care provin 

absolvenţii. 

(4)  Pentru fiecare lucrare depusă, facultăţile, la propunerea departamentelor, vor desemna un 

cadru didactic care va întocmi şi va depune la secretariatul facultăţii organizatoare un referat 
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propriu, în conformitate cu prevederile Art. 6, alin (7) din prezenta Metodologie. Această 

prevedere se aplică şi lucrărilor candidaţilor care se înscriu individual pentru a susţine examenele 

în Universitate. 

Art. 14 –  (1) Absolvenţii Universităţii care au urmat şi au finalizat studiile universitare de licenţă, în 

cadrul duratei legale a acestora, achită taxa administrativă de înscriere, în cuantum de 100 RON. 

 (2) Pentru înscrierea la examenul de disertaţie, absolvenţii studiilor universitare de masterat, 

achită taxa administrativă, în cuantum de 100 RON. 

 (3) Absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior care se înscriu individual achită o taxa în 

cuantum de 1000 RON care include taxele aferente calculate pe baza creditelor corespunzătoare 

examenului de finalizare a studiilor– pentru o singură participare la examen la care se adaugă şi 

taxa administrativă. 

Art. 15 – (1) În cazul absolvenţilor altei instituţii de învăţământ superior care se înscriu şi participă 

în mod organizat, pe bază de convenţie între Universitate şi instituţia respectivă - potrivit Art.13, 

– acoperirea costurilor examenelor de finalizare a studiilor se va face de către instituţia absolvită 

conform prevederilor convenţiei, urmând ca suma să fie virată în contul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia.  

 (2) În acest caz, taxa se situează între 600-1500 RON şi se stabileşte de către facultăţile 

organizatoare, în funcţiei de pachetul de credite alocat examenelor prin planul de învăţământ şi 

de valoarea unităţii de credit, calculată pentru fiecare specializare. Taxa astfel stabilită include şi 

taxa administrativă de înscriere. 

 (3) Pot face excepţie de la prevederile alin. (2) situaţiile în care există acord de reciprocitate între 

instituţii. 

 

IV. Comisiile de examen  

Art. 16 – (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia rectorului Universităţii, 

la propunerea consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 

 (2) Comisia de examen este formată din preşedinte, 2 membri, 1 secretar, 1-2 membri supleanţi 

eventual un secretar supleant. Membrii comisiei trebuie să aibă funcţia didactică de cel puţin 

lector şi titlul ştiinţific de doctor, iar preşedintele trebuie să fie profesor universitar sau 

conferenţiar universitar. Secretarul comisiei poate fi asistent universitar şi are numai atribuţii de 

administrare a documentelor. Membrii supleanţi vor înlocui în caz de indisponibilitate, din 

motive obiective, pe oricare dintre membrii comisiei, inclusiv pe preşedinte. Dispoziţiile 

prezentului aliniat se aplică în mod corespunzător şi pentru secretarul comisiei. 

 (3) În cazul indisponibilităţii, din motive obiective, a preşedintelui, acesta va putea fi înlocuit de 

unul din membrii comisiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute de alin. (2). 

(4) La o specializare/program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se 

desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii. 

(5) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor 

pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al universităţii. 

(6) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea 

contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la 

gradul al III-lea inclusiv, conform legii.  

Art. 17 – (1) Comisiile de examen au următoarele atribuţii: 

 a) stabilesc orarul desfăşurării probelor de examen şi, după caz, gruparea candidaţilor pe serii, în 

funcţie de temele şi conducătorii lucrărilor şi de celelalte criterii necesare bunei organizări a 

examenelor; 

 b) organizează acţiunea de stabilire a subiectelor de examen şi asigură concordanţa acestora cu 

tematicile şi bibliografiile aprobate; 
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 c) verifică dosarele candidaţilor înscrişi la examene; 

 d) verifică referatele întocmite de conducătorii ştiinţifici pentru lucrările de licenţă/disertaţie şi 

studiază lucrările respective până la nivelul formulării unui punct de vedere corect privind 

calitatea acestora; 

 e) stabilesc şi aplică baremele şi criteriile de evaluare pentru fiecare probă de examen; 

 f) asigură desfăşurarea în bune condiţii a fiecărei probe de examen, în concordanţă cu 

prevederile prezentei Metodologii şi cu celelalte cerinţe pedagogice şi deontologice privind 

desfăşurarea examenelor; 

 g) completează cataloagele de examen şi verifică corectitudinea acestora; 

 

V. Examenul de selecţie 

Art. 18 – (1) În cazul absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau 

programe de studii care au intrat în lichidare, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este 

condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie, conform legislaţiei în 

vigoare. 

 (2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul universităţii în care se va 

susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă. 

 (3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene 

de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat. 

Art. 19 – (1) Pentru absolvenţii programelor de studii intrate în lichidare, examenul de selecţie 

constă într-o probă scrisă. 

(2) Conţinutul probei scrise (tematica, bibliografia) se propune de către departamentul care 

gestionează programul de studii şi se aprobă de Consiliul facultăţii. 

(3) Comisia pentru examenul de selecţie este propusă de Consiliul facultăţii şi aprobată de Consiliul 

de Administraţie. 

 

VI. Examene de finalizare a studiilor pentru programele universitate organizate în baza Legii 

nr. 84/1995 

Art. 20 – (1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de 

prelungire de studii, se finalizează: 

a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;  

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată. 

(2) Absolvenţii specializărilor de colegiu sau ai programelor de studiu ce nu se mai regăsesc în 

structura actuală a universităţii şi care au beneficiat de prelungire de studii, dar nu au promovat ori 

nu s-au prezentat la examenele de finalizare a studiilor, se pot prezenta la examenul de finalizare în 

sesiunile programate. 

(3) Tematica şi bibliografia (actualizată dacă este cazul) pentru proba de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate se stabilesc de către Consiliile facultăţilor, în conformitate cu 

planurile şi programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii din ultima promoţie şi se aduc 

la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare cu cel puţin 1 lună înainte de examen. 

(4) Înscrierea candidaţilor se efectuează cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea examenului, 

cu respectarea strictă a prevederilor legale şi a prezentei metodologii. 

 

VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 21 – (1) Absolvenţii care la prima sesiune (de vară) a promoţiei au promovat ambele probe, dar 

nu au promovat examenul datorită unei medii generale sub 6,00, pot să repete examenul integral 

sau numai la o singură probă, la alegere în sesiunea de iarnă, cu plata sumei corespunzătoare 

numărului de credite. În situaţia în care absolventul alege o singură probă, nota de absolvire va fi 

stabilită prin media dintre nota obţinută la proba aleasă şi nota stabilită anterior la cealaltă probă. 
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 (2) Absolvenţii programelor de studii care nu se înscriu la examenele de finalizare a studiilor în 

prima sesiune sunt consideraţi în prelungire de şcolaritate până la înscrierea şi susţinerea acestor 

examene. 

 (3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor sunt consideraţi în 

prelungire de şcolaritate până la înscrierea într-o altă sesiune pentru susţinerea acestor examene. 

Art. 22– (1) Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen. Se consideră 

tentativă de fraudă şi prezentarea, în cadrul examenului, a unor lucrări de licenţă, absolvire sau 

disertaţie plagiate (fără citarea surselor), copiate ori procurate prin cumpărare sau pe alte căi.  

 (2) Frauda sau tentativa de fraudă se consemnează printr-un proces verbal semnat de toţi 

membrii comisiei de examen, însoţit, după caz, de probele care să ateste realitatea faptei.  

Art. 23 – (1) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe de examen sunt analizate de către 

o Comisie de analiză a contestaţiilor alcătuită din preşedinte şi 2 - 3 membri, cadre didactice de 

specialitate, care trebuie să întrunească aceleaşi condiţii cu cele aplicate la constituirea comisiilor 

de examen. Comisiile de contestaţii se stabilesc pe domenii de specializare, la propunerea 

facultăţilor organizatoare, cu aprobarea Senatului, înainte de începerea examenelor. 

(2) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

(3) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. 

Art. 24 – (1) Diplomele corespunzătoare studiilor absolvite, pentru absolvenţii care au promovat, 

după caz, examenul de licenţă/diplomă, examenul de disertaţie - se eliberează de către 

Universitate, pentru domeniile la care este organizatoare. 

 (2) Absolvenţilor care au promovat examenul li se poate elibera, la cerere, până la primirea 

diplomelor, o adeverinţă din care să rezulte calitatea de absolvent cu examen, după caz, de 

licenţă ori de disertaţie, precum şi precizarea că adeverinţa respectivă este valabilă până la 

eliberarea diplomei.  

 (3) Absolvenţilor Universităţii care nu au promovat examenul de licenţă/diplomă li se poate 

elibera, la cerere, Certificatul de studii universitare, însoţit de foaia matricolă. În cazul 

absolvenţilor de studii universitare de masterat care nu au promovat examenul de disertaţie, 

Universitatea poate să elibereze, la cererea acestora, foaia matricolă şi o adeverinţă care să ateste 

absolvirea fără examen de disertaţie a studiilor respective. 

 (4) Universitatea nu eliberează certificatele menţionate la aliniatul precedent pentru absolvenţii 

altor instituţii de învăţământ superior care au susţinut şi nu au promovat examenele de finalizare 

a studiilor în cadrul Universităţii.  

Art. 25 – (1) Prevederile prezentei Metodologii se aplică cu începere de la data aprobării de către 

Senatul universitar, inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu au susţinut sau nu 

au promovat examenele de licenţă/diplomă sau de disertaţie. 

 (2) Odată cu aprobarea de către Senat a prezentei Metodologii se abrogă prevederile contrare din 

Carta universitară, din Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor şi din celelalte hotărâri 

ale Senatului care au trimiteri la examenele de finalizare a studiilor. 

 (3) Prevederile prezentei Metodologii vor fi aduse la îndeplinire de către facultăţile şi 

departamentele organizatoare de examene de licenţă/diplomă, disertaţie. 

 

Aprobată  în şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 18.11.2015 

 

 


