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Anexa III.4.1

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor în Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara
I. DISPOZIŢII CADRU
Art. 1. Prezentul Regulament este elaborat având la bază:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Ordinului MECTS nr. 4033/12.04.2011, privind Metodologia cadru a examenelor de finalizare a
studiilor;
Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr. 87/2006;
H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei
domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora;
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;
Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă
ARACIS;
Ordinul nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat (publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 69 din 01 februarie 2016);
Carta Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara;
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de licenţă
din Universitatea "Ioan Slavici" din Timişoara;

Art. 2. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general, conţinutul şi organizarea activităţilor privind
examenele de finalizare a studiilor din cadrul Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara.
Art. 3. Studiile în învăţământul universitar de licenţă (3 - 4 ani la cursurile de zi) se încheie, după
caz, cu examen de licenţă sau examen de diplomă.
Art. 4. Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, denumite în continuare
examene, se organizează şi se desfăşoară în cadrul altor Universităţi, acreditate conform legislaţiei
în vigoare.

II. DISPOZIŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ
/DIPLOMĂ
Art. 5. Finalizarea studiilor în UIS se realizează printr-un examen de licenţă/diplomă pe baza
metodologiei elaborate de către respectiva Universitate, ce constă în:
a) Proba 1 de evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
b) Proba 2 de prezentare și susținere a lucrării de licență / diplomă.
Art. 6. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, de către Universităţile acreditate la care se
susţin examenele.
Art. 7. Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.
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. 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. Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
Art. 8. Prezentarea și susținerea lucrării de licență sunt publice.
Art. 9. Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență
nu este publică.
Art. 10. În metodologiile proprii, fiecare facultate va avea prevederi cu privire la luarea deciziilor în
cadrul comisiilor de examen.
Art. 11. Pot participa la examenul de licenţă/diplomă într-o sesiune toţi studenţii care au situaţia
şcolară încheiată, 180 de credite pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice,
respectiv 240 de credite pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Inginerie.
Studenţii deţin un certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o
limbă de largă circulaţie internaţională eliberat de UIS. UIS va elibera certificate studenţilor care fie
au studiat patru semestre limba modernă în cauză, obţinând notă de promovare, fie au susţinut cu
succes un test de competenţă lingvistică.
Art. 12. Promovarea examenului, în ansamblul său, conduce, implicit, la obţinerea de 10 credite.
Nepromovarea uneia dintre probe conduce la repetarea examenului de licienţă/diplomă.
III. ALTE DISPOZIŢII
Art. 13. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă de către candidaţi (studenţi) care
se face pe baza încheierii unui protocol între UIS şi instituția organizatoare a examenului de
licență/diplomă.
Art. 14. (1) Rezultatele fiecarei probe se comunică prin afişare la sediul instituţiei organizatoare şi
pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii acesteia.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul instituţiei
organizatoare unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 ore de la afişarea rezultatelor
şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către Comisia de
analiză a contestaţiilor - numită de instituţia organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la
nivelul universităţii organizatoare şi sunt definitive.
Art. 15. Un examen se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidat a
cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform
legii.

Art. 16. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă
titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma.
Art. 17. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Art. 18. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită.
Art. 19. Facultatea organizatoare a examenului de licenţă păstrează în arhiva facultăţii dosarul
absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
Art. 20. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul Universităţii „Ioan Slavici” din
Timişoara din data de 03.10.2016.
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