REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licenţă şi masterat
Examenele de finalizare a studiilor universitare la Universitatea din Petroşani în
anul universitar 2013 - 2014 se organizează în conformitate cu următoarele acte normative:
 Prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare,
 Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
 Prevederile 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;
 Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi al ministrului delegat pentru
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de
învăţământ superior;
 Ordinul nr. 3179/05.02.2015 al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice
privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenelor
de licență/diplomă și disertație;
 Ordinul nr. 3952 din 3 mai 2012 pentru reglementarea unor măsuri privind
finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361
alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Legea nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului
superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de
învăţământ superior de stat acreditate;
 Regulament privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master)
din Universitatea Petroșani în baza Sistemului European de Credite Transferabile
(ECTS);
 Carta Universităţii din Petroşani.
I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. La Universitatea din Petroşani, în anul universitar 2014-2015, programele de
studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel:
a) pentru ciclul I de studii universitare - cu examen de licenţă, iar pentru
învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, cu examen de
diplomă denumit în continuare examen de licenţă/diplomă, conform prevederilor art. 143
alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) pentru ciclul II de studii universitare de masterat - cu examen de disertaţie.
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Art.2. La Universitatea din Petroșani, finalizarea studiilor pentru absolvenţii
programelor de studiilor universitare organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie:
a) cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă, pentru studiile în învăţământul
universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă
durată.
Art. 3. Următoarele categorii de absolvenți pot susține, după caz, examenul de
licență/diplomă în cadrul Universității din Petroșani:
a) absolvenţii programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să
funcţioneze provizoriu, existente, lichidate sau intrate în lichidare, care provin
din Universitatea Petroșani, sau din Universități cu care instituția noastră a
încheiat acorduri scrise în acest sens,cu aprobarea Senatului universitar, după
avizul consiliilor de administraţie, numai pentru programe de studii acreditate
care există în structura universității noastre;
b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie în cadrul Universităţii din
Petroşani , care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de
studii aflate sub incidenţa Ordinului 3.952/2012 pentru reglementarea unor
măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile
prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi cmpletările ulterioare, pentru programe de studii acreditate care
există în structura universității noastre;
c) absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu aprobarea
senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după
avizul consiliilor de administraţie.
Art.4.
(1) În situațiile menționate de 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, susţinerea examenului de
licenţă/diplomă în cadrul Universității din Petroșani, este condiţionată de promovarea de
către absolvenţi a unui examen de selecţie organizat in cadrul Universităţii din Petroşani ;
(2) Ulterior desfășurării examenului de selecție, Universitatea din Petroșani va
organiza pentru acești absolvenți şi examenul de licenţă/diplomă;
(3) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în
prevederile Legii nr. 60/2000, examenul de selecţie constă în 3 probe scrise, stabilite de
către Senatul Universitar, la propunerea Consiliului Facultății organizatoare, în funcție de
specificul disciplinelor studiate prin programul de studii de licență absolvit.
(4) Examenul de selecţie susținut și promovat la Universitatea din Petroșani este
recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în cadrul
aceleiași instituţii;
(5) Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică dispoziţiile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3952/2012, pentru reglementarea unor măsuri privind
finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4)
şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 5.
(1) În anul universitar 2014 – 2015, Universitatea din Petroşani poate organiza examen
de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii la:
a) programele de studii universitare de licență/specializările pentru care are
acreditare;
b) programele de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru
care Universitatea are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări
acreditate.
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(2) Absolvenţii programelor de studiu/specializărilor de la Universitatea din Petroşani
autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care Universitatea nu are în acelaşi domeniu
de licenţă, programe de studii/specializări acreditate, vor susţine examenele de finalizare a
studiilor în cadrul altor instituţii de învăţământ superior acreditate, în baza unui protocol
încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor
universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
(3) În cazul programelor de studii/specializărilor deja lichidate, la care mai există
absolvenţi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, şi
pentru care la nivel naţional, în domeniul respectiv de licenţă, există numai programe de
studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior stabileşte programele de studii/ specializările acreditate
la care aceştia vor susţine examenele de finalizare a studiilor.
(4) Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau
acreditate lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional, şi care nu au susţinut sau nu
au promovat examenele de finalizare a studiilor pot susţine examenul de licenţă/diplomă la
instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de
licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior.
(5) Universitatea din Petroșani organizează examene de disertație numai pentru
absolvenții proprii.
Art. 6.
(1) Absolvenţii Universității din Petroșani se pot înscrie şi pot susţine examenul de
licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea Senatelor
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul Consiliilor de
Administraţie.
(2) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot
susţine examenul de licenţă/diplomă la Universitatea din Petroșani, cu aprobarea Senatelor
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul Consiliilor de
Administraţie.
II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Art. 7.
(1) Absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă/specializărilor
menţionate la art. 5, alin (1) se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă la
Universitatea din Petroșani, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii.
Art. 8.
(1) Înscrierea candidaţilor de la alte universităţi se face de către universitatea
solicitantă în cauză, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii, conform opţiunii
individuale a candidaţilor, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului de licenţă.
Rectoratul universităţii solicitante ţine evidenţa prezentării la examenul de licenţă a
studenţilor proprii şi asigură respectarea prevederilor legale.
(2) Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenului de licenţă în cazul
absolvenţilor proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate
provizoriu, Universitatea din Petroșani încheie un protocol de colaborare cu instituţia de la
care provin absolvenţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a hotărârilor cu
privire la taxele pentru organizarea examenului de licenţă.
(3) Dosarele de înscriere ale candidaţilor proveniţi de la alte universităţi se depun la
universitatea care i-a şcolarizat şi vor fi înaintate la Universitatea din Petroșani, însoţite de
listele nominale ale absolvenţilor, precum şi de xerocopia paginii din Monitorul Oficial
care atestă acreditarea sau autorizarea specializării respective, în anul înmatriculării
absolvenţilor în cauză.
(4) Înscrierea candidaţilor la Universitatea din Petroșani în vederea susţinerii
examenului de licenţă se face de către secretariatele Facultăţilor.
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(5) Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor numai absolvenţii care au
îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute de planul de învăţământ al specializării promoţiei
cu care şi-au terminat studiile. Pentru candidaţii proveniţi de la alte Universităţi,
respectarea acestei prevederi reprezintă obligaţia şi răspunderea Universităţii respective,
atestată printr-o adeverinţă de absolvent în care vor fi mentionate mediile pe anii de studii,
şi media generală de absolvire.
(6) Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul
de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie) se pot
înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia la aceeaşi instituţie sau la o
altă instituţie (cu aprobarea Rectoratului Universităţii din Petroșani, bazată pe acordul
facultăţii, precum şi a Rectoratului instituţiei organizatoare), numai pentru specializarea
respectivă, cu condiţia suportării de către candidat a taxelor aferente stabilite în condiţii
legale şi cu respectarea reglementărilor Universității din Petroșani cu privire la taxele
universitare, valabile pentru anul universitar în care candidaţii se înscriu la examenul de
finalizare a studiilor.
Art. 9. Au dreptul la înscriere la examenul de finalizare a studiilor absolvenţii care
au acumulat creditele prevăzute de planurile de învăţământ, respectiv au satisfăcut toate
cerinţele obligatorii din planul de învăţământ, au promovat examenul de competenţă
lingvistică, au urmat procedurile de lichidare a tuturor obligaţiilor conform prevederilor
legale şi celor ale Universităţii în această privinţă.
Art.10.
(1)Dosarele personale ale absolvenţilor proprii, la înscrierea la examenul de
licenţă/diplomă trebuie completate cu următorele documente:
 cerere tip de înscriere;
 cererea privind susţinerea lucrării în care va fi menţionat titlul temei, aprobată de
coordonator;
 diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original ( şi diploma de
licenţă/absolvire în original pentru cei care au urmat a II-a facultate sau continuarea
studiilor);
 certificatul de naştere în copie legalizată;
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 copie xerox carte de identitate;
 certificatul de competenţă lingvistică, eliberat de către Departamentul de Științe
Socio-Umane al Universității din Petroșani sau de o altă instituţie specializată
naţională sau internaţională recunoscută de Universitatea din Petroșani (Anexa 3);
 lucrarea de licenţă în format tipărit și copertată + formatul electronic pe CD (.doc,
.pdf), la care se va atașa ulterior referatul întocmit de către coordonatorul ştiinţific
al lucrării;
 chitanţă taxa înscriere la examenul de licenţă;
 fişă de lichidare;
 declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în
elaborarea lucrării de licenţă;
 2 fotografii color recente dimensiunea ¾, pe hârtie fotografică;
(2) Dosarele de înscriere ale candidaţilor proveniţi de la alte universităţi la
examenul de licenţă/diplomă trebuie să conţină următoarele documente:
 cerere tip de înscriere;
 cererea privind susţinerea lucrării în care va fi menţionat titlul temei, aprobată de
coordonator;
 diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original ( şi diploma de
licenţă/absolvire în original pentru cei care au urmat a II-a facultate sau continuarea
studiilor);
 certificatul de naştere în copie legalizată;
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 certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 copie xerox carte de identitate;
 certificatul de competenţă lingvistică eliberat de Universității din Petroșani sau de o
altă instituţie specializată naţională sau internaţională recunoscută de Universitatea
din Petroșani (Anexa 3);
 adeverinţă de absolvent;
 suplimentul la diplomă in original (2 exemplare )
 lucrarea de licenţă în format tipărit și copertată + formatul electronic pe CD (.doc,
.pdf
 referatul întocmit de către coordonatorul ştiinţific al lucrării pe care va fi
menţionată nota;
 chitanţă taxa înscriere la examenul de licenţă;
 declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în
elaborarea lucrării de licenţă;
 2 fotografii color recente dimensiunea ¾, pe hârtie fotografică;
(3)Dosarele personale ale absolvenţilor proprii, la înscrierea la examenul de
disertaţie trebuie completate cu următorele documente:
 cerere tip de înscriere;
 cererea privind susţinerea lucrării în care va fi menţionat titlul temei, aprobată de
coordonator;
 diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 diploma de licență/inginer și suplimentul la diplomă în original;
 certificatul de naştere în copie legalizată;
 copie carte de identitate;
 certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 lucrarea de disertație în format tipărit și copertată + formatul electronic pe CD
(.doc, .pdf), la care se va atașa ulterior referatul întocmit de către coordonatorul
ştiinţific al lucrării;
 fişă de lichidare;
 declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în
elaborarea lucrării de disertaţie;
 chitanţă taxă disertație (unde este cazul) și dovada achitării taxei de școlarizare.
 2 fotografii color recente dimensiunea ¾, pe hârtie fotografică;
Art. 12.
(1) Taxele examenului de finalizare a studiilor sunt stabilite de către Prorectoratul
însărcinat cu Managementul Academic, Administrativ și Financiar, cu consultarea
Facultăților organizatoare şi aprobate de către Senatul Universităţii din Petroșani.
(2) Absolvenţii Universităţii din Petroșani care nu s-au înscris la examenul de
finalizare a studiilor în alte sesiuni organizate anterior, au dreptul să se înscrie atât în
sesiunea din iunie, cât şi în cea din februarie. Absolventii care au ocupat pe parcursul
şcolarizării un loc bugetat se pot prezenta la probe fără taxă în cele două sesiuni
consecutive (iunie, februarie). În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai
târziu de trei ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere. În cazul nepromovării
examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (iunie,
februarie), acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat
a cheltuielilor aferente.
Art. 13.
Universitatea din Petroșani își asumă următoarele obligaţii privind organizarea şi
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor:
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 să informeze candidaţii prin două căi (afişare la aviziere și pagina web) despre
condiţiile de înscriere;
 să afișeze tematicile şi a bibliografiile aferente pe paginile web ale facultăţilor;
 să pună la dispoziția candidaților toate informațiile legate de modalităţile de
susţinere a probelor;
 să asigure informarea studenţilor Universității din Petroșani cu privire la
organizarea şi reglementarea examenului de finalizare a studiilor prin intermediul
coordonatorilor de programe de studii şi/sau al tutorilor;
 să organizeze sesiuni comune, respectiv probe unitare pentru studenţii proprii şi
pentru studenţii care provin de la alte Universităţi;
 să asigure toate activităţile didactice legate de coordonarea elaborării lucrărilor de
licență/diplomă/disertaţie, respectiv de evaluarea acestora, conform legii şi a
reglementărilor Universităţii din Petroșani, în cazul studenţilor proprii ai
Universităţii.
III. STRUCTURA EXAMENULUI DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
Art. 14.
(1) La Universitatea din Petroşani, în anul universitar 2014 - 2015, examenele de
diplomă/licenţă/absolvire constau fiecare din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, modalitatea
de susţinere fiind cea orală;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă/lucrării de
licenţă/lucrării de absolvire. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
(2) Ambele probe menţionate pentru examenul de diplomă/licenţă/absolvire se
desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment,
a comisiei de examen cu examinatul.
Art. 15. Finalitatea probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de
specialitate este aceea de a testa capacitatea absolvenților de a integra cunoştinţele obţinute
pe parcursul programului de studii absolvit şi de a le adapta la procesul cognitiv din
domeniul respectiv. În cadrul procesului de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate, nu se vor repeta examenele de an susţinute pe parcursul studiilor de nivel
licenţă.
Art. 16. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea
şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei vor fi publice şi se desfăşoară
prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei
de examen cu examinatul.
Art. 17.
(1) Scopul lucrării de licenţă/disertaţi este acela de a evalua capacitatea
absolvenţilor de a îmbina și a implementa cunoştinţele acumulate pe parcursul programului
de studii în vederea rezolvării unor probleme specifice domeniului de pregătire sau a
realizării unor studii de caz, cercetări de teren, proiecte aplicative, în funcție de specificul
specializării.
(2) Lucrările de licenţă/disertaţie pot avea coordonatori ştiinţifici numai cadre
didactice titulare sau asociate, care deţin titlul de doctor în domeniu postului didactic
ocupat, desfășoară activități didactice la programul de studii respectiv. Lucrarea de
licenţă/disertaţie poate avea doi sau mai mulţi coordonatori ştiinţifici; în acest caz cel puţin
unul dintre ei va fi titular de curs, deţinând titlul de doctor.
(3) Pregătirea absolvenţilor în vederea elaborării lucrărilor, stabilirea procedurilor
didactice şi ştiinţifice ale asistării, îndrumării lor, stabilirea cerinţelor şi criteriilor de
evaluare se realizează pe Facultăți și domenii de studiu. Coordonatorii de specializare și
tutorii răspund de informarea absolvenţilor despre acestea; coordonatorii lucrărilor
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răspund, la rândul lor, de aplicarea hotărârilor profesionale specifice formaţiunilor din care
absolvenţii fac parte.
(4) Îndrumătorii de lucrări de licenţă/disertaţie sunt obligaţi să asigure o cooperare
continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării de licenţă/disertaţie. Candidaţilor li se
recomandă să-şi aleagă îndrumători pentru lucrările de licenţă/disertaţie, cu cel puţin 6 luni
înainte de înscrierea la examenul de finalizare a studiilor.
(5) Cerinţele formale şi de conţinut vor fi prevăzute în îndrumare pentru elaborare
lucrărilor de licență/disertație elaborate la nivel de Facultăți. Cerinţele privind
cercetarea/studiul individual privind lucrarea de licenţă/disertaţia, reperele privind
fundamentarea, documentarea, conceperea, elaborarea, redactarea, susţinerea lucrării,
precum şi criteriile de evaluare vor fi aduse la cunoştinţa absolvenţilor cu cel puţin 9 luni
înainte de programarea primei zile de înscriere a primei sesiuni prin intermediul tutorilor
de ani și al orelor de consultații realizate de cadrele didactice. Cerințele formale și de
conținut vor fi disponibile și la avizier sau pe site-ul Facultății. Înscrierea candidaților la
examenul de licență/disertație este condiționată de respectarea acestor cerințe și de
respectarea termenelor prevăzute pentru elaborarea lucrării de licență/disertație și
transmiterea acesteia către cadrul didactic coordonator în vederea analizării și, eventual, a
revizuirii acesteia.
(6) Universitatea din Petroşani va lua măsuri pentru asigurarea originalităţii
conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute şi pentru interzicerea comercializării de
lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al
unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie. Studenţii vor completa, sub semnătură
proprie, declaraţia de plagiat pe care o vor prezenta la Secretariatul Facultăţii, odată cu
depunerea lucrării de licenţă/ diplomă. În conţinutul declaraţiei respective se va specifica
faptul că lucrarea reprezintă rezultatul cercetărilor proprii, care au avut la bază informaţii
culese din surse variate (inclusiv de pe Internet) şi care au fost citate şi indicate, conform
normelor ştiinţifice şi etice, în note şi în bibliografie. Se va menţiona, de asemenea, faptul
că lucrarea nu a mai fost prezentată în cadrul vreunei instituţii de învăţământ superior din
ţară sau străinătate în vederea obţinerii unui grad sau titlu didactic ori ştiinţific.
(7) Candidaţii care recurg la fraudă prin copierea întregii lucrări licenţă, de
diplomă, sau a disertaţiei sau a unei părţi a lor, nerespectând normele de trimitere la sursă,
odată ce frauda este dovedită, vor fi eliminaţi din examen, și, în cazul în care au achitat
taxa de susținere a examenului de finalizare a studiilor, aceasta nu se restituie.
Art. 18.
(1) Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se vor
organiza în două sesiuni, dintre care una în anul universitar curent, iar cea de-a doua în
anul universitare următor. În detaliu, perioadele stabilite de Senatul Universităţii din
Petroşani, sunt următoarele:
- prima sesiune organizată în luna februarie 2015 pentru programele de studii cu
număr impar de semestre, respectiv lunile iunie - iulie 2015 pentru programele de studii cu
număr par de semestre;
- a doua sesiune, organizată în luna februarie a anului 2016.
(2) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a
studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.
IV. CONSTITUIREA COMISIILOR PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
ȘI EVALUAREA CANDIDAȚILOR
Art. 19.
(1) Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de
studii/ specializări. Componenţa nominală a comisiilor se stabileşte prin decizia Rectorului,
la propunerea Consiliilor Facultăţilor, cu avizul Consiliului de Administrație şi cu
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aprobarea Senatului Universităţii. Comisiile se fac publice pe pagina web a fiecărei
facultăți.
(2) Fiecare comisie este alcătuită, de regulă, din preşedinte, trei membri şi un
secretar, acesta din urmă având doar atribuții de administrare a documentelor. Preşedintele
comisiei trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.
Membrii comisiei trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector
universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
(3) Dacă la examenul de licenţă se prezintă şi absolvenţi ai altor instituţii de
învăţământ superior, particular sau de stat, în comisia de licenţă nu pot fi numite cadre
didactice care au desfăşurat activităţi didactice cu candidaţii respectivi.
(4) Potrivit legii, membrii comisiilor pentru examene nu se pot afla, cu cei
examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(5) Rectorul, Prorectorul cu activitatea de învățământ, conducerile Facultăţilor şi
comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea în
condiții adecvate a examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 20.
(1) La fiecare probă a examenului de licență, evaluarea se încheie prin acordarea
unei note. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. În
vederea promovării examenului, nota obținută de candidat la fiecare probă trebuie să fie cel
puţin 5,00.
(2) Media unei probe, determinată ca medie aritmetică a notelor acordate de
membrii comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor se
calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin
6,00.
(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenţă/diplomă nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei se va face prin vot
direct, cu majoritate simplă.
Art. 21.
(1) Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00; ea rezultă ca
medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen şi se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1
la 10.
(2) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
disertație nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei se va face prin vot direct, cu
majoritate simplă.
Art. 22.
(1) Rezultatele fiecărei probe a examenului se comunică direct, prin afişare la
sediul fiecărei facultăţi şi/sau pe pagina web în termen de cel mult 48 de ore de la data
susţinerii acestuia.
(2) În cazul nepromovării examenului de finalizare a studiilor, acesta va putea fi
susţinut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente,
atunci când este cazul, în conformitate cu cele precizate la art. 12, alin (2) din prezenta
metodologie.
(3) La terminarea examenului, secretarul comisiei va returna la secretariatul
facultăţii dosarul cu documentele primite, catalogul completat precum şi lucrările de
licenţă/ diplomă/disertaţie ale candidaţilor.
V. DISPOZIȚII FINALE
Art.22. La o specializare/un program de studii, examenul de finalizare a studiilor se
organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma
de învăţământ parcursă sau de instituţia de învăţământ superior absolvită.
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Art. 23. Restituirea sumei plătită ca taxă de examinare se poate obţine numai în
cazul retragerii dosarului până la sfârşitul perioadei de înscriere la examenul de licenţă.
Art. 23.
(1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a
studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către
Universitatea din Petroşani, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
(3) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma
şi trebuie să conţină explicit funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor
responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare:
 a. domeniul de studii universitare;
 b. programul de studii/specializarea absolvit(ă);
 c. perioada de studii;
 d. media de finalizare a studiilor;
 e. statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de
predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care stabileşte
elementele menționate (Hotărâre a Guvernului sau Ordin al Ministrului, în funcție
de situație).
(4) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(5) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizarea studiilor primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior
absolvită, care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va
înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
Art. 24.
Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Universitar, un examen de finalizare a
studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că au fost obţinute
prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de Etică şi Deontologie
Universitară.

Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare
a fost aprobat în şedinţa de Senat din data de 19.03.2015 prin Hotărârea nr. 23.
Prezentul Regulament se aplică pentru absolvenții care finalizează studiile
universitare de licență și masterat în sesiunea iunie-iulie a anului universitar 2014-2015,
precum şi pentru absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare
a studiilor până la intrarea sa în vigoare.
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Anexa 1.a.
Model de cerere de înscriere la examenul de licență
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA …..
1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ – sesiunea iunieiulie 2014
1. Numele şi prenumele candidatului - din certificatul de naştere (cu iniţiala
tatălui):
………………………………………………………………….……………...………..
2. Data şi locul naşterii: ziua ……..… luna …..………………… anul ….……........
Localitatea …………………………… Judeţul …………………………………………
Prenumele părinţilor: tata ....................................... mama ...............................................
Cod numeric personal ………………….. B.I. seria …… nr. …………………………
3. Domiciliul stabil: Localitatea ………………….…...… Judeţul .…..……… ……...
Str. ………….….. nr. ……. Bl. …….. Sc. …… Ap. ……. Tel ……………..……
E-mail ………………………………………………………………………………..
Locul de muncă ……………………………………………………………………...
4. Instituţia de învăţământ superior absolvită
- Universitatea
..........................................................................................................................
- Facultatea ………………………………………………………………………………
- Specializarea ……………………………………………………………………………
- Forma
de
învăţământ………………………………………………………………………..
- Anul absolvirii ……………………………..
5.Titlul lucrării de licenţă________________________________________________
_________________________________________________________________________
Coordonator ştiinţific:
___________________________________________________________
Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere.
SEMNĂTURA,

DATA,
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Anexa 1.ab
Model de cerere de înscriere la examenul de disertație
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
FACULTATEA …
2. CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE - sesiunea
iunie-iulie 2015
1.Numele şi prenumele candidatului - din certificatul de naştere (cu iniţiala
tatălui):
………………………………………………………………….……………...…………
2.Data şi locul naşterii: ziua ………..… luna …..……………… anul ….…….......
Localitatea …………………………… Judeţul …………………………………….......
Prenumele părinţilor: tata ...................................... mama ................................................
Cod numeric personal ………………….. B.I. seria …… nr. …………………………
5. Domiciliul stabil: Localitatea …………….…...… Judeţul .…..……… …………
Str. ………….…….. nr. …. Bl. …….. Sc. …… Ap. ……. Tel ……………..……
E-mail ………………………………………………………………………………..
Locul de muncă ……………………………………………………………………
6. Instituţia de învăţământ superior absolvită
- Universitatea
...................................................................................................................................
- Facultatea
……………………………………………………………………………………………
- Specializarea …………………………………………………………………………….
- Forma de învăţământ……………………………………………………………………..
- Anul absolvirii …………………………..
5.Titlul lucrării de disertaţie______________________________________________
_________________________________________________________________________
Coordonator ştiinţific:
___________________________________________________________
Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere.
SEMNĂTURA,

DATA,
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Anexa nr. 2
Declaraţie pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie
Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea drepturilor intelectuale în
elaborarea lucrării/tezei de licenţă/ diplomă/disertaţie/ doctorat
Subsemnatul/subsemnata ……………………………...............................................,
domiciliat (ă) în………...................., judeţul............................, legitimat (ă) cu………,
seria…, nr……......, CNP.................................., declar pe proprie răspundere şi în
conformitate cu art. 292 Cod Penal, privind falsul în declaraţii, că lucrarea cu titlul:
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
elaborată în vederea susţinerii examenului de finalizare a studiilor de....................,
organizat de către Facultatea ........................................... din cadrul Universităţii din
Petroşani, sesiunea................... a anului universitar ............, având conducător de lucrare pe
......................................................., reprezintă o contribuţie proprie, originală.
La realizarea lucrării am folosit doar sursele bibliografice menţionate în subsolul
paginilor şi în bibliografia prezentată la sfârşitul lucrării, cu respectarea legislaţiei române
şi a convenţiilor internaţionale privind drepturile de autor.
Lucrarea este elaborată de mine şi nu reprezintă un plagiat.
Petroşani,
Data
Semnătura
Absolvent, (Prenume,Nume)
_________________________
(semnătura în original)
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Anexa 3.
Tipuri de certificate care pot fi recunoscute de către comisiile de licenţă pentru înscrierea
la examenul de licenţă/diplomă:
Limba engleză:

Limba franceză:

Limba germană:

Limba italiană:
Limba spaniolă:

Cambridge FCE for SCHOOLS (First Certificate in English) B2
Cambridge CAE (Certificate in Avanced English) C1
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) C2
Cambridge BEC (Business English Certificate) B2, C1
IELTS (International English Language Testing System) B2 (5.06.01), C1(6.5-7.0), C2(7.5-9.0)
TOEFL iBT(Test of English as a Foreign Language – Internet-based
Tests) B2 (86-109), C1 (110-120)
TOEIC (Test of English for International Communication) –
Listening: minimum 400, Reading: minimum 385, Speaking:
minimum 160, Writing: 150
LCCI - ELSA (London Chamber of Commerce and Industry
International Qualifications – English Language Skills Assessment)
B2, C1
LCCI – JETSET (Level 5, 6) B2, C1
LCCI – EfB – (Level 2, 3) B2, C1
TRINITY ISE (Integrated Skills in English) ISE II B2, ISE III C1,
ISEIV C2
ECL Independent User B2, Proficient User C1
DALF (Diplôme approfondi de langue française) C1,C2
DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
TCF (Test de connaissance du français) B2, C1, C2
TEF (Test d’évaluation du français) B2, C1,C2
DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der kultursministerkonferenz,
Zweite Stufe) B2, c1
ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch B2, C1, C2)
Goethe-Zertifikat B2
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf) B2
ZMP (Goethe Zertifikat) C1
PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) C1
ZOP (Goethe Zertifikat Zentrale Oberstufenprüfung) C2
KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom) C2
GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) C2+
TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) B2, C1
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) B2, C1, C2
CELI 3, 4, 5 (Certificazione della lingua italiana) B2, C1, C2
DELE (Diloma de Espaňol como Lengua Extranjera) B2, C1, C2
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