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CAPITOLUL I 

Considerații generale 
 

Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă în cadrul Facultăţii de 
Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 
se organizează în conformitate cu:  

 prevederile art. 120, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011; 

 prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 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; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 657/2014 pentru 
aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ 
superior; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5643/2017 privind Metodologia-cadru de 
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie din 12.12.2017 
(intrat în vigoare din 28.12.2017); 

 Regulamentul UVT privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de 
licenţă în anul universitar 2017-2018, HS nr. 49 din 18.01.2018; 

 Metodologia privind verificarea originalităţii lucrărilor de finalizare a studiilor universitare 
de licenţă şi de master în Universitatea de Vest din Timişoara, HS nr. 5 din 24.03.2016. 

 
Art. 2. FEAA poate organiza examen de licenţă pentru: 
 programele de studii/specializările pentru care are acreditare în condiţiile legii; 
 programele de studii/specializările autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care are 

programe de studii/specializări acreditate din acelaşi domeniu de studii. 
 

Art. 3. Pot susţine examen de licenţă la FEAA: 
 absolvenţii  proprii; 
 absolvenţii studiilor universitare de licenţă din alte instituţii de învăţământ superior care 

îndeplinesc condiţiile legale. 
 
 

CAPITOLUL II 

Organizarea și desfășurarea examenului de licență 
 

Art. 4. (1) Candidaţii la examenele de licenţă, atât absolvenţii proprii cât şi cei proveniţi din 

alte instituţii de învăţământ superior, prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică 

într-o limbă de largă circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), eliberat de către 
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colectivul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Departamentului de Marketing şi Relaţii 

Economice Internaţionale, pe baza rezultatelor obţinute la colocviile din cursul perioadei de 

şcolarizare (pentru absolvenţii proprii), respectiv pe baza unei examinări (pentru candidaţii 

proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior). 
(2) Înscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează la sediul FEAA, nu mai târziu de 5 

zile înainte de data programată pentru începerea examenului, fie individual, fie de către 
universitatea cu care FEAA a încheiat protocol. 

(3) Lucrarea de licenţă se predă doar în format tipărit, faţă – verso, fiind redactată în 
conformitate cu Template-ul de elaborare a lucrării de licenţă 2017 - 2018 şi însoţită obligatoriu 
de referatul coordonatorului şi Raportul de similaritate semnat de coordonatorul lucrării de licenţă şi 
de student, rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-learning, 
conform Metodologiei privind verificarea originalităţii lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă 
şi masterat în Universitatea de Vest din Timişoara (aprobată prin HS nr. 5 din 24.03.2016). Nu se 
acceptă lucrările de licenţă care au un procent de similaritate mai mare de 20%. 
 

Art. 5. (1) Comisiile de examen se stabilesc, pe specializări, prin decizie a rectorului, la 

propunerea departamentelor care gestionează programele de studii, fiind avizate de către 

Consiliul FEAA în şedinţa din luna mai şi aprobate de către Senatul UVT în şedinţa din luna iunie 

anul curent. 
(2) O comisie este formată din minim 3 membri (exceptând secretarul comisiei), care trebuie 

să deţină titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector, conferenţiar sau profesor. Preşedintele 
unei comisii trebuie să aibă funcţia didactică de minim lector. Secretarul comisiei poate fi asistent 
universitar şi are atribuţii numai de administrare a documentelor. Se recomandă nominalizarea a 2-3 
membri supleanţi pentru comisiile de examen. 

(3) Comisiile se fac publice prin postarea pe site-ul FEAA cu 24 de ore înainte de 
desfăşurarea examenului. 

(4) Componența comisiilor de examen, precum și numărul membrilor acestora nu se 
modifică pe durata examenului de finalizare a studiilor de licență.  

(5) Conform legii, atât membrii comisiei de licenţă, cât şi secretarul comisiei de examen de 
licenţă nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-
lea inclusiv sau în conflict de interese. 

(6) Comisiile de examen, solidar cu conducerea FEAA și conducerea UVT, poartă 
întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă. 

(7) Numărul de candidaţi evaluaţi de către o comisie nu poate depăşi 40, pentru fiecare 
candidat urmând a fi alocat un interval de timp pentru evaluare de 20 de minute. 

 
Art. 6. FEAA va afişa la sediul său şi pe pagina web data susţinerii examenului de 

licenţă, condiţiile şi perioada de înscriere, tematica, programele, cursurile de pregătire etc.  
 

Art. 7. (1) Examenul de licenţă constă în două probe: 
Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: oral, constând în 3 

întrebări din literatura de specialitate aferentă temei abordate de candidat pentru lucrarea de licenţă. 
Nota la proba 1 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii comisiei 
de examen la răspunsurile aferente celor trei întrebări, cu două zecimale, fără rotunjire. 
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Proba 2 de evaluare a conţinutului lucrării şi a modului de susținere şi argumentare a 

rezultatelor lucrării de licență. 
(2) Candidaţii urmează a susţine cele două probe succesiv şi individual, prin prezența, în 

același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. 
(3) În cazul lucrărilor de licenţă aferente finalizării programelor de studii în limbă străină 

sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, 
susţinerea publică se realizează în limba respectivă. 

(4) Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6,00 iar la fiecare 
probă nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00. 

(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Media unei 
probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum și media 
examenului de licență se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

(6) Secretarul comisiei va întocmi două documente: 
 un proces verbal în care va consemna întrebările adresate candidatului la Proba 1, 

precum şi notele acordate de fiecare membru al comisiei la cele două probe; 
 catalogul  de  examen,  cuprinzând  numele  şi  prenumele  candidatului,  titlul  lucrării  

de  licenţă, coordonatorul acesteia, notele la cele două probe, media examenului de 
licenţă, precum şi menţiunea ADMIS/RESPINS. 
(7) Cele două probe prevăzute pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de 

licenţă se creditează după cum urmează: 5 credite Proba 1 și 5 credite Proba 2. 
 

Art. 8.  La un program de studii / specializare examenul de licență se organizează și se 

desfășoară în aceleași condiții pentru toți candidații, indiferent de forma de învățământ parcursă sau 

de instituția de învățământ superior absolvită. 
 

Art. 9. (1) FEAA poate organiza examen de licenţă pentru absolvenţii altor instituţii de 

învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de 

licenţă care există în structura sa, cu aprobarea Senatului UVT şi cu respectarea prevederilor 

legale. 
(2) Absolvenţii care provin din alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau 

autorizate provizoriu susţin examenul de licenţă în cadrul FEAA în baza unui protocol încheiat 
între cele două instituţii de învăţământ superior. 

(3) Membrii acestor comisii de examen de licenţă sunt remuneraţi pentru această activitate. 
(4) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în 

prevederile Legii nr. 60/2000, 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. 

(5) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul facultății, constând din 
minim 3 probe scrise. 

(6) Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţii care au promovat examenul de selecţie. 
(7) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene 

de licenţă, dar numai în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. 
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Art. 10. (1) Pentru a asigura respectarea principiilor eticii cercetării ştiinţifice, 
originalitatea conținutului lucrării care urmează a fi susținută, precum şi în vederea 
interzicerii comercializării de lucrări de licenţă, toate lucrările de licență vor fi încărcate pe 
platforma electronică a Universității, la secțiunea specifică. Candidaţii vor ataşa 
exemplarului depus la înscriere Raportul de similaritate pe care îl generează platforma 
(conform indicațiilor din Procedura operațională privind verificarea originalității lucrărilor de 
finalizare a studiilor universitare de licență și de master în cadrul Facultății de Economie și 
de Administrare a Afacerilor). Niciun coordonator de lucrare de licenţă nu va semna referatul 
de admitere pentru susţinerea lucrării de licenţă în absenţa acestui raport.  

(2) Procentul de similaritate acceptat la nivelul FEAA este de maxim 20%. 
 (3) Decanul FEAA, cu avizul Consiliului FEAA, va putea propune Rectorului UVT 
anularea unui rezultat al examenului de licenţă, cu aprobarea Senatului, atunci când se 
dovedeşte că a fost obţinut prin mijloace frauduloase.   
 

Art. 11. Rezultatele se comunică în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei, 

prin afişare la avizierele şi pe site-ul facultăţii. 
 

Art. 12. În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de licenţă în anul absolvirii, 

probele pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor 

aferente, valoarea acestora fiind conformă deciziei Senatului UVT. 

 

Art. 13. (1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă se eliberează 

de către Universitatea de Vest din Timişoara 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 a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma 

şi este necesar să conţină 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; 

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 le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 

ministrului, după caz). 

(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 finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 

certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va 

cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (3), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de 

promovare a anilor de studii. 
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Art. 14. În anul universitar 2017 – 2018, sesiunile de examene de licenţă sunt:   

  Sesiunea 1: 03.07.2018 - 04.07.2018 

  Sesiunea 2: 11.09.2018 

 

Art. 15. Studenţii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităţi 

instituţionalizate în semestrul II al anului universitar 2017 - 2018 şi au dobândit calitatea de 

absolvent după data susţinerii examenului de licenţă al promoţiei lor se pot prezenta la examenul 

de licenţă în Sesiunea 2. 

 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziții finale 
 

 

Art. 16. În FEAA este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 

falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă. 

 

 


