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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. Regulamentul privind examinarea și notarea studenţilor Institutului Teologic 

Adventist este elaborat în conformitate cu prevederile:  

a) În conformitate cu prevederile Legii 288/2004 privind organizarea studiilor    

universitare, ale Legii 224/2005, ale Ordinului 3928/2005 privind asigurarea calității 

serviciilor educaționale în instituțiile de învăţământ superior ale Regulamentului 

privind managementul procesului de învăţământ utilizând sistemul european de 

credite transferabile,  

b) Legii Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1 / 2011, art. 136 (2); 

c) Legii nr. 288/2004 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de 

licenţă; 

e) Ordinului M.Ed.C. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii 

universitare de licenţă; 

f) Ordinului M.Ed.C. nr. 3617/2006 privind aplicarea generalizată a Sistemului 

European de Credite Transferabile; 

g) OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studenţilor; 

h) Cartei Institutului Teologic Adventist; 

i) Altor regulamente şi metodologii care privesc comunitatea academică a 

Institutului; 

j)  Hotărârilor Senatului şi ale Consiliului Profesoral cu privire la desfăşurarea 

activităţilor academice din Institut. 

Art. 2. Prezentul regulament are ca obiectiv cunoaşterea şi respectarea de către 

studenţi a organizării şi funcţionării procesului de învăţământ din Institut, stabilirea unor 

norme şi reglementări după care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a drepturilor şi 

obligaţiilor ce le revin în calitate de membri ai comunităţii universitare. 

Art. 3. (1) În accepţiunea prezentului Regulament, termenul student se referă la 

persoana admisă şi înmatriculată la un  program de studii de licenţă din cadrul Institutului 

Teologic Adventist pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de 

la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau până în 

momentul exmatriculării, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor. 

(2) Studenţii sunt membri ai comunităţii academice, beneficiari ai activităţilor 

formative desfăşurate în Institut precum şi participanţi la organizarea şi perfecţionarea 

procesului de învăţământ. 

(3) Opinia studenţilor, exprimată de reprezentanţii lor autorizaţi ori prin sondaje 

validate, constituie o modalitate de control/autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a 

activităţii academice. 

Art. 4. Principiile care reglementează activitatea studenţilor în cadrul comunităţii 

academice a Institutului Teologic Adventist sunt cele enunţate în art. 202 alin. (1) din LEN 

1/2011 şi în documentele ecleziastice, etice şi dogmatice, adoptate de Biserica Adventistă de 

Ziua a Şaptea, după cum urmează: 
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a) principiul nediscriminării – în baza căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate 

de tratament din partea instituţiei de învăţământ superior; orice discriminare directă sau 

indirectă faţă de student este interzisă; 

b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite – exprimat 

prin consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, 

seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea 

psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele 

referitoare la situaţia şcolară personală;  

c) principiul participării la decizie – în baza căruia deciziile în cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor; 

d) principiul libertăţii de exprimare – în baza căruia studenţii au dreptul să îşi 

exprime liber opiniile academice, în cadru instituţiei de învăţământ în care studiază; 

e) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii – în baza căruia studenţii au 

dreptul de acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi 

viaţa comunităţii academice din care fac parte, în conformitate cu prevederile legii; 

f) principiul asumării libere a responsabilităţilor – în baza căruia studenţii aderă 

liber la normele de conduită etico-morală definite în documentele forului tutelar al 

Institutului, şi anume Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 136 (2) din LEN nr. 1 / 2011, 

Regulamentul privind examinarea și notarea studenţilor se aprobă anual cu cel mult 3 luni 

înainte de începerea anului universitar.  

Art. 6. Înainte de începerea anului universitar, se recomandă ca pentru fiecare 

program de studii de licenţă/specializare să fie elaborat ghidul de studii/buletinul academic 

al programului, care sintetizează informaţii referitoare la: planuri de învăţământ, programe 

analitice, condiţii de promovare, organizarea anului universitar etc. Institutul are obligaţia 

de a afişa, inclusiv electronic, informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii didactice. 
 

 

CAPITOLUL II 

Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studii 
 

Secţiunea I – Evaluarea studenţilor 

 

Art. 7. În vederea omogenizării sistemelor de evaluare se stabilesc urmatoarele 

proceduri:  

Art. 8. Evaluarea formativă a studenților este continuă pe parcursul anului 

universitar, prin intermediul testelor de cunostinte si abilitati, referatelor de seminar, 

lucrarilor practice si realizarii de proiecte şi aplicații în specificul specializării. La finalul 

semestrelor este prevazuta pentru fiecare disciplina de studiu și o evaluare sumativă prin 

intermediul examenelor scrise sau orale (în sesiunea de examene) sau verificărilor (în timpul 

semestrului), în conformitate cu planul de învățământ și prevederile din programa analitică 

(fişa disciplinei).  

Art. 9. Forma de evaluare finală este prevăzută în planul de învăţămâ i poate 

fi: examen, colocviu, proiect cercetare.  

Art. 10. Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unei 

specializări se încheie cu o evaluare finală. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare 

activitate didactică se realizează: 
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a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ al programului de 

studii/specializării pe care studentul o urmează; 

b) la disciplinele opţionale şi facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale 

programului de studii/specializării. 

Art. 11. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, 

bibliografia necesară etc., sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în 

colectivele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul 

semestrului în care se studiază disciplina. Ele rămân aceleaşi pe întreaga durată a 

semestrului. 

Art. 12. Fiecare cadru didactic este obligat ca în programa analitică să precizeze 

explicit perioada şi modalităţile în care se va realiza evaluarea, exigenţele pe care trebuie să 

le îndeplinească studenţii pentru a se putea prezenta la evaluare.  

Art. 13. Evaluarea se realizează de către o comisie formată din cadrul didactic care 

a predat disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminarele (lucrările practice) 

sau, în cazuri speciale (lipsa titularului disciplinei), un alt cadru didactic desemnat de 

directorul de departament. 

Art. 14. Într-un an universitar se organizează 3 sesiuni pentru evaluările finale: de 

iarnă (ianuarie-februarie), de vara (mai-iunie) şi de toamnă (septembrie). Volumul şi nivelul 

cunoştinţelor cerute la examene şi colocvii se stabilesc în concordanţă cu programa 

analitică a disciplinei respective. 

Art. 15. Durata sesiunilor este stabilită de Consiliul de administraţie şi prevăzută în 

calendarul academic al Institutului. Programarea evaluărilor finale (ziua şi ora susţinerii 

examenelor) se stabileşte de către decanat, la propunerea grupelor de studenţi şi cu acordul 

cadrului didactic titular de disciplină. Şefii de an vor depune la secretariat graficul cu 

programarea examenelor, semnat de fiecare cadru didactic, cu o lună înainte de încheierea 

semestrului. 

Art. 16. Programarea evaluărilor finale se întocmeşte pe grupe şi se aduce la 

cunoştinţa studenţilor, prin afişare pe site-ul Institutului şi la avizierul facultăţii cu cel puţin 

5 zile înainte de începerea sesiunii de examene. 

Art. 17. Evaluările se susţin în zilele, orele şi sălile stabilite prin programare. 

Evaluarea orală se face pe baza biletului de examen extras de student din totalul biletelor 

întocmite. 

Art. 18. Încheierea situaţiei şcolare semestriale la disciplinele prevăzute în planul 

de învăţământ cu verificare pe parcurs, colocviu se va face în ultima săptămână de activitate 

didactică. 

Art. 19. Evaluarea cunoştinţelor la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ 

se desfăşoară în următoarele modalităţi: a) scris sau oral; b) test-grilă on-line (pe calculator) 

sau scris (pe suport de hârtie). 

Art. 20. Orice student beneficiază de posibilitatea de a se prezenta, în mod gratuit 

la două evaluări finale, la prima şi a doua sesiune de examene care urmează semestrului în 

care s-a predat disciplina, şi cu taxă, în sesiunile de examene ulterioare.  

Art. 21. Studenţii au dreptul să se prezinte la evaluările finale numai dacă şi-au 

îndeplinit toate obligaţiile profesionale (lucrări, proiecte, referate etc.) stabilite prin 

programa analitică a disciplinei respective şi au achitat toate obligaţiile financiare (taxa de 

şcolarizare, taxa de examen-restanţă, cazare cămin etc.). 

Art. 22. Rezultatele evaluării se concretizează în note întregi de la 10 la 1, nota 5 

certificând promovarea unui examen şi dobândirea competenţelor minimale aferente unei 

discipline. Promovarea probei finale de evaluare, indiferent de nota obţinută, implică 
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acordarea numărului de credite stabilite prin planul de învăţământ pentru disciplina 

respectivă. În unele cazuri stabilite prin instrucţiuni, verificările pot fi notate cu admis / 

respins. 

Art. 23. La disciplina la care se susţin mai multe probe (scris, oral, probe de 

laborator etc.) examinatorul sau comisia de examinare va stabili  o singură notă (cifră 

întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obţinute de student.  

Art. 24. Intrarea studentului în examen se face pe baza prezentării carnetului de 

student sau B.I / C.I., iar profesorul examinator este obligat să treacă nota în carnet. 

Art. 25. Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor, 

completându-se toate rubricile. Pentru studentul care nu s-a prezentat la evaluare în 

sesiunea curentă, în catalog se va înregistra absent. Orice modificare pe care cadrul didactic 

examinator o operează în catalog se face sub semnătura, cu precizarea datei şi cu menţiunea 

„rectificat de mine”. 

Art. 26. Cataloagele completate la toate rubricile şi semnate de examinator se 

depun la secretariat nu mai târziu de 3 zile de la data susţinerii probei de evaluare. În 

momentul predării cataloagelor cadrelor didactice titulare, acestea vor fi semnate de către 

secretară pentru certificarea corectitudinii datelor privind înregistrarea studenţilor. Nu se 

admite adăugarea unor studenţi suplimentari în cataloage. Cataloagele se întocmesc pe 

grupe şi discipline. După completarea cataloagelor de către cadrele didactice, cataloagele 

vor fi semnate de către decanul facultăţii şi vor fi ştampilate. 

Art. 27. Pentru studenţii înscrişi la disciplinele facultative, prezentarea la evaluarea 

finală nu este obligatorie. Notele obţinute la aceste discipline se înregistrează în documente 

de evidenţă a situaţiei şcolare (catalog, registru matricol) şi pot fi luate în considerare în 

calculul mediei anuale, pe baza opţiunii studentului. 

Art. 28. Evaluările la disciplinele restante din anul sau anii de studiu anteriori se 

pot susţine la cererea studentului în sesiunile stabilite prin structura anului universitar sau în 

presesiunile care vor urma pe parcursul anilor universitari următori, cu plata taxei de 

examinare/reexaminare stabilite de conducerea Institutului. 

Art. 29. În cazul în care studentul nu obţine nota de promovare după ce epuizează 

toate ocaziile de evaluare prevăzute în calendarul academic, dar a realizat numărul minim 

de credite pentru a promova în anul următor de studii, va solicita în anul universitar următor 

înscrierea la acea disciplină şi va reface întreaga activitate didactică cu plată (tarif 

unitar/credit x nr. de credite), prevăzută în planul de învăţământ la acea disciplină, după 

care se poate înscrie din nou de cel mult două ori, la examen. În cazul în care studentul nu 

promovează examenul va fi exmatriculat fără drept de reînmatriculare. 

Art. 30. În situaţii cu totul speciale (deces în familie, spitalizare), Decanul poate 

aproba cererea bine întemeiată a unui student, de a beneficia în anul de studii respectiv, de 

sesiune deschisă de evaluare sau de a susţine un examen programat la o altă dată decât cea 

prevăzută în programarea examenelor pentru sesiunea respectivă. 

Art. 31. Studenţii au dreptul să se prezinte la examene de mărire a notei indiferent 

de nota de trecere obţinută la o disciplină, numai cu condiţia să nu aibă nici o restanţă din 

sesiunea/sesiunile anterioare. 

Art. 32. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai pentru disciplinele 

ce figurează în planul de învăţământ al anului universitar curent, în sesiunea de restanţe din 

vară – pentru examenele promovate în sesiunea programată la finele semestrului I, în 

sesiunea de restanţe din toamnă – pentru examenele promovate în sesiunea programată la 

finele semestrelor I şi II. Studenţii se pot prezenta la aceste examene, nota modificându-se 
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numai dacă este mai mare decât cea obţinută anterior, după principiul „un examen 

promovat este definitiv promovat”. Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. 

Nota mărită obţinută se înregistrează în catalog cu specificarea: „mărire de notă”. 

La acordarea bursei de merit se ia în consideraţie prima notă de promovare obţinută, şi nu 

cea mărită. 

Art. 33. Dacă studentul, în cadrul unei evaluări, consideră că a fost apreciat 

incorect, el poate adresa o cerere decanului facultăţii, prin care să solicite reevaluarea de 

către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou 

constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale nu se admit 

contestaţii. 

Art. 34. Studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi 

exmatriculat în condiţiile precizate la art. 149 din prezentul regulament. 

Art. 35. Pentru studenţii ultimului an de studii, situaţia şcolară se încheie cu cel 

puţin 3 săptămâni înainte de data fixată pentru examenul de licenţă. 

 

 

Secţiunea II - Promovarea 

 

Art. 36. Numărul de credite obligatorii pentru un an de studiu, obţinute la 

disciplinele obligatorii şi opţionale, este de 60, la toate formele de studii universitare de 

licenţă. Creditele alocate unei discipline potrivit planului de învăţământ sunt obţinute de 

student prin promovarea disciplinei respective. 

Art. 37. Creditul (ECTS) este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu 

de muncă al studentului, necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o 

disciplină din planul de învăţământ. Un credit se acordă pentru 25 de ore de activitate (curs, 

seminar, lucrări, practică, studiu individual, proiecte, examene, verificări).  

Art. 38. Creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind 

reglementată prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opţionale, facultative. Punctele 

obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota 

obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea 

punctelor la disciplinele promovate. 

Art. 39. Încheierea situaţiei şcolare a studentului se face după sesiunea din toamnă. 

Pentru anii terminali situaţia şcolară se încheie după sesiunea de examene din vară, 

premergătoare susţinerii examenului de licenţă. 

Art. 40. Promovarea unui an universitar se face cu condiţia ca studentul să aibă cel 

mult 5 restanţe din anul/anii de şcolarizare parcurşi. Studenţii care la sfârşitul anului 

universitar figurează cu mai mult de 5 restanţe la disciplinele obligatorii şi opţionale 

(discipline fundamentale, de specialitate şi complementare) din anul sau anii de studii 

parcurşi vor fi exmatriculaţi. Cazurile de forţă majoră (concedii medicale de maternitate, 

cazuri de îmbolnăviri grave care necesită spitalizare îndelungată, dovedite cu acte medicale) 

se constituie ca excepţie şi se rezolvă, la cererea studentului, prin prelungirea şcolarităţii 

sau prin întrerupere. 

Art. 41. (1) Studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior în condiţiile art. 

78. pot fi reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în 

acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la 

cerere, cu acordul conducerii facultăţii. Numărul total al reînmatriculărilor nu  poate depăşi 

durata ciclului de studii (nu mai mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, respectiv 4 

pentru studiile cu durata de 4 ani). 
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(2) Cererea de reînmatriculare se depune la secretariatul facultăţii cu cel puţin 5 zile 

înainte de începerea anului universitar. În momentul reînmatriculării se achită taxa de 

reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. 

Art. 42. (1) Studenţii care nu au obţinut condiţiile necesare înscrierii în anul de 

studii următor şi sunt reînmatriculaţi în acelaşi an de studii trebuie să satisfacă cerinţele 

planului de învăţământ al promoţiei respective (promoţia cu care îşi reiau studiile). 

(2) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca 

promovat chiar dacă se modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. 

(3) Procedura repetenţiei dispare, ca o consecinţă a recunoaşterii creditelor şi 

notelor obţinute pe întreaga durată a şcolarităţii. 

Art. 43. În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din 

semestrele anterioare, Consiliul facultăţii decide organizarea unei sesiuni de restanţe 

înaintea perioadei de înscriere la licenţă. Dacă în urma sesiunii de restanţe studentul nu 

întruneşte numărul legal de credite pentru finalizarea programului de studii, dar are cel mult 

5 discipline restante, poate solicita prelungire de şcolaritate în conformitate cu art. 82.  

Art. 44.  (1) Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a 

obţinut toate creditele stabilite prin planul de învăţământ (180/240 ECTS) şi are cel mult 5 

discipline restante din anii de studii parcurşi, el poate solicita, prin cerere, prelungirea 

studiilor, în regim cu taxă/disciplină, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru 

disciplinele apărute ca diferenţe în urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ. 

Studentul care se află în această situaţie trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ 

al promoţiei cu care îşi încheie studiile. Prin urmare, el va fi considerat absolvent al 

promoţiei cu care îşi dobândeşte toate creditele necesare finalizării studiilor şi va susţine 

examenul de finalizare a acestora în sesiunea programată pentru această promoţie. În cazul 

în care, la sfârşitul anului universitar, studentul aflat în această situaţie nu a dobândit toate 

creditele el va putea solicita prelungirea studiilor. 

(2) Cererea pentru prelungirea studiilor se depune la secretariatul facultăţii cu 5 zile 

înainte de începerea anului universitar. În cazul nedepunerii acestei cereri, studentul va fi 

exmatriculat. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate 

depăşi numărul total al anilor de studiu (3, respectiv 4, în cazul studiilor de licenţă). Dacă 

nici după această perioadă nu îşi va finaliza studiile va fi exmatriculat definitiv, fără drept 

de reînmatriculare. 

(3) Studentul care la sfârşitul duratei legale a programului de studii nu a obţinut 

toate creditele stabilite prin planul de învăţământ (180/240 ECTS) şi are mai mult de 5 

discipline restante din anii de studii parcurşi, va fi exmatriculat, cu posibilitatea 

reînmatriculării în condiţiile precizate în art.79. 

(4) Studenţii aflaţi în situaţia prevăzută de alin.1 nu pot beneficia de facilităţile 

prevăzute de lege pentru studenţi, pe durata acestei prelungiri. 

(5) Studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate vor achita o taxă corespunzătoare 

numărului de discipline restante, calculată prin înmulţirea numărului de credite al 

disciplinei restante cu valoarea în lei a punctului de credit. 

Art. 45. În cazul studenţilor care urmează concomitent două specializări, creditele 

obţinute pot fi recunoscute la disciplinele care au programele analitice identice sau 

apropiate. Recunoaşterea creditelor este soluţionată de către comisia de echivalare, cu 

avizul decanului. 

Art. 46. (1) Practica de specialitate este disciplină obligatorie şi se finalizează prin 

susţinerea unui colocviu şi se apreciază cu note de la 10 la 1. Nepromovarea colocviului 

conduce la refacerea integrală sau parţială a perioadei de practică, în concordanţă cu 
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prevederile programei de practică sau a regulamentului de practică. Nota obţinută de 

student(ă) la colocviul de practică intră în condiţia de promovare a anului de studiu 

respectiv.  

(2) Efectuarea practicii de specialitate va fi consemnată în Centralizatorul de 

practică de specialitate cu semnătura şi ştampila unităţii la care s-a efectuat practica.  

Art. 47. Managerii de specializări pot informa părinţii, tutorii sau sponsorii, la 

cererea expresă a acestora sau a conducerii Institutului, cu privire la situaţia academică a 

studenţilor, de regulă la sfârşitul fiecărui an universitar. 

Art. 48. Până cel târziu în a doua săptămână din luna aprilie, decanatul va face 

cunoscută, prin afişare, lista disciplinelor opţionale oferite în anul universitar următor 

pentru fiecare an de studiu. Studenţii au obligaţia să-şi aleagă disciplinele opţionale prin 

cerere scrisă în termen de 30 de zile de la afişarea listelor. 

Art. 49. Pentru formarea unei grupe la o disciplină opţională, numărul minim de 

studenţi este de 9. În cazul în care pe listele cu opţionale au optat un număr mai mic de 

studenţi, Consiliul facultăţii va propune disciplina opţională în consultare cu studenţii. În 

cazuri excepţionale se pot forma şi grupe mai mici de studenţi. 

Art. 50. - (1) În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

art. 150 (2) şi criteriile stabilite prin hotărâri ale Senatului, un procent de maximum 5% din 

numărul studenţilor dintr-un program de studii pot parcurge 2 ani de studii în unul singur cu 

aprobarea Decanului la propunerea Consiliului facultăţii/Consiliului de administraţie. 

Această prevedere este aplicabilă programelor de studii cu durata de 4 ani (240 ECTS) şi nu 

se aplică pentru primul şi ultimul an de studii.  

(2) Condiţiile minime pentru a efectua 2 ani în unul singur sunt: studentul să aibă în 

anul precedent toate examenele promovate, media generală să fie cel puţin 9,00 şi să aibă 

realizări deosebite în activitatea profesională academică. Consiliul facultăţii poate decide 

criterii suplimentare specifice.  

(3) Cererea de şcolarizare a doi ani într-un singur an se depune la secretariatul 

facultăţii cu cel puţin 5 zile înaintea începerii anului universitar 

(4) Studentul care efectuează 2 ani de studiu într-un an universitar are obligaţia să 

achite taxa de studii pentru cei doi ani integral sau în două rate. 

 

CAPITOLUL III 

Finalizarea studiilor 
 

Art. 51. Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior se fac în 

conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu Ordinele MECTS emise periodic în acest sens, 

precum şi în baza regulamentelor de finalizare a studiilor ale universităţilor partenere. 

Art. 52. Studenţii au obligaţia să aleagă tema de licenţă  până la finele semestrului 

4 (pentru ciclul de 3 ani), respectiv 6 (pentru ciclul de 4 ani). După ce studentul se va 

consulta cu cadrul didactic coordonator şi va obţine acordul acestuia asupra temei şi a 

titlului lucrării de licenţă, va depune la secretariat o cerere tip adresată Decanului. 

Art. 53. Structura examenului de finalizare a studiilor, numărul de probe, forma de 

examinare (scris, oral, practic) şi conţinutul probelor (tematica şi bibliografia) se stabilesc 

de către universităţile acreditate partenere, în baza protocolului anual de colaborare pentru 

susţinerea examenelor de licenţă. 

Art. 54. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să  îndeplinească 

toate condiţiile prevăzute de ordinele emise în acest sens de MECTS şi de reglementările în 

vigoare. 
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Art. 55. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care 

au calitatea de absolvenţi, adică cei care au parcurs integral planul de învăţământ prevăzut 

pentru programul de studiu/specializarea respectivă. 

Art. 56. Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, o 

adeverinţă de absolvire a studiilor eliberată de către facultăţile unde au susţinut examenul 

de licenţă, în termen de 10 zile de la finalizarea examenului de licenţă şi este valabilă 12 

luni de la eliberare. 

Art. 57. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot 

înscrie într-o sesiune ulterioară, în vederea susţinerii acestuia, la aceeaşi instituţie sau la altă 

instituţie organizatoare pentru specializarea respectivă, în condiţiile şi în conformitate cu 

prevederile metodologice elaborate în acest sens, în baza protocoalelor de licenţă încheiate 

în prealabil. 

 

  

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ion TOMA 
 


