METODOLOGIA
priivind orga
anizarea şi
ş desfăşu
urarea exaamenelor de licenţăă/diplomăă şi diserttaţie
I. PR
RINCIPIII GENER
RALE
1. E
Examenele dee finalizare a studiilor la Universitateea „Alexandrru Ioan Cuzaa” din Iaşi see vor desfăşura în
conformitaate cu următooarele acte normative:
n
- Leegea educaţieei naţionale nr.1/2011, cu
c modificărrile şi complletările ulterioare, art. 1220, 130, 1377, 138,
140, 143, 145, 146, 152 şi 157;
- Leegea nr. 288/22004 privindd organizareaa studiilor unniversitare cu
u modificările şi completăările ulterioaare;
- Leegea nr. 60/2
2000 privind dreptul absoolvenţilor învvăţământului superior paarticular de a susţine exaamenul
de finalizaare a studiillor la instituuţiile de înv
văţământ supperior de staat acreditatte şi ale Orddinului miniistrului
educaţiei, cercetării, tiineretului şi sportului nrr. 3952/20122 pentru regllementarea unor
u
măsuri privind finalizarea
studiilor în
î învăţămân
ntul superiorr pentru situuaţiile prevăăzute la art. 361 alin (4)
( şi (5) diin Legea edducaţiei
naţionale nr.
n 1/2011;
- Hootărârea de Guvern
G
nr. 4004/2006 priviind organizaarea şi desfăşurarea studiiilor universittare de masteerat;
- Hootărârea de Guvern
G
nr. 1885/2013 priviind organizaarea şi funcţio
onarea Minissterului Educcaţiei Naţionnale, cu
modificăriile şi compleetările ulteriooare;
Ordiinul Ministruului Educaţieei Naţionale nr. 183/20114 privind approbarea Metodologiei-caadru de orgaanizare
şi desfăşurrare a exameenelor de liceenţă/diplomăă şi disertaţie, precum şi alte reglementări legale în
î vigoare.
2. E
Examenele de
d finalizare a studiilor înn Universitattea „Alexanddru Ioan Cuza” din Iaşi, rrespectiv exaamenul
de licenţă//diplomă şi examenul
e
de disertaţie se organizeazăă şi se desfăşo
oară potrivit prevederilorr legale în viigoare.
Finalizarea studiilor peentru absolv
venţii speciaalizărilor/prrogramelor organizate în baza Legii nr.
3. F
84/1995, rrepublicată, cu modificăările şi comp
pletările ulteerioare, se în
ncheie:
a) cu examen de licenţă sau
s cu exam
men de diploomă pentru
u studiile în învăţământtul universiitar de
lungă durrată, după caz;
b) ccu examen de
d absolviree pentru stud
diile în învăţţământul un
niversitar dee scurtă durrată.
Pen
ntru această
ă categorie de
d candidaţii, facultăţile vor constitu
ui comisii seeparate de exxaminare.
4. Specializăriile/programele desfăşuraate în bazaa Legii nr. 288/2004, privind orgganizarea sttudiilor
universitarre, cu modifiicările şi com
mpletările ultterioare, se fiinalizează asstfel:
a) cciclul I de stu
udii universitare: studiilee universitaree de licenţă se
s încheie cu examen de licenţă
l
sau examen
de diplomă pentru învăăţământul dinn domeniul ştiinţelor
ş
ingginereşti;
b) cciclul II de sttudii universsitare: studiile universitarre de masteraat se încheie cu examen de
d disertaţie.
5. D
Diplomele pentru
p
absolvvenţii care au
a promovatt examenul de finalizaree a studiilorr se elibereaază în
termen de cel mult 12 luni de la daata promovărrii.
menul de fin
nalizare a sttudiilor prim
mesc, la
Pânnă la eliberaarea diplomei, absolvenţiii care au prromovat exam
cerere, adeeverinţe de absolvire.
a
Addeverinţa de absolvire
a
connferă titularuului aceleaşi drepturi legaale ca şi diploma şi
trebuie să conţină funccţia, numelee şi semnăturra persoaneloor responsabbile din instittuţia de învăăţământ supeerior şi
informaţiille următoaree: a) domeniiul de studii universitaree; b) program
mul de studiii/specializarrea; c) perioaada de
studii; d) media de fiinalizare a sstudiilor; e) statutul de acreditare/au
a
utorizare pro
ovizorie, form
ma de învăţământ,
limba de ppredare, locaţia geograficcă, numărul de
d credite şi actul normattiv care le stabileşte (hottărârea Guvernului,
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ordin al ministrului, după caz). În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii
universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de
studii, mediile de promovare a anilor de studii. Ei pot susţine examenul de finalizare a studiilor în oricare altă
sesiune, cu plata de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile
programate pentru promoţia curentă.
6. Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de către instituţiile de învăţământ superior
acreditate în condiţiile legii. Pot susţine, după caz, examen de licenţă/diplomă absolvenţii de învăţământ superior
ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate provizoriu.
7. O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă
pentru absolvenţii proprii.
8. O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examene de licenţă/diplomă pentru
absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii
universitare de licenţă care există în structura universităţii, în condiţiile prevăzute de regulamentul propriu, cu
respectarea prevederilor legale. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot
susţine examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea Senatelor
universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
9. 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 instituţiile 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.
10. O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de disertaţie numai pentru
absolvenţii proprii.

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
11. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în trei sesiuni:
 sesiunea iulie 2014;
 sesiunea septembrie - sesiune specială pentru studenţii care au beneficiat de mobilităţi LLP-Erasmus, în
anul universitar 2013 – 2014;
 sesiunea februarie 2015.
12. Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:
- Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/
proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
Cel puţin una din cele două probe menţionate pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară prin
contact direct, nemijlocit, prin prezenţa în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.
13. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi
susţinerea disertaţiei poate fi publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi
în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
14. Conţinutul fiecărui examen se stabileşte la nivel de facultate. El va fi cel aferent denumirii probei
„Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate”, iar comisia de examen îl va adapta în funcţie de
problematica lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. La aceeaşi specializare, examenul se organizează şi se
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii. Denumirea probei „Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi
de specialitate” se va stabili, pentru fiecare specializare în parte, de către Consiliul Facultăţii şi se va aproba de
către BECA. Bibliografia probei este cea aferentă lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în care vor figura atât
lucrări generale în domeniu, cât şi lucrări specifice temei. Facultăţile vor informa candidaţii despre condiţiile de
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înscriere, conţinutul, programele, accesul in biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare şi, dacă este
posibil, prin broşuri/pliante tipărite şi/sau pagini web.
15. Temele lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomă sunt cele stabilite de către departamente şi aprobate
de către Consiliile facultăţilor. La specializările duble, tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă poate fi
aleasă de la oricare din cele două specializări.
16. În vederea evaluării cunoştinţelor fundamentale, de specialitate, a prezentării şi susţinerii lucrării se
constituie comisii de examinare, astfel:
a. preşedintele (profesor, conferenţiar);
b. membrii (profesor, conferentiar, lector/şef lucrări);
c. secretar (cel puţin gradul de asistent şi are numai atribuţii de administrare a documentelor).
17. Într-o sesiune de finalizare a studiilor universitare, un cadru didactic poate fi membru permanent doar
într-o singură comisie.
Comisia de examen pentru finalizarea studiilor de licenţă/master este formată din 5 membri, inclusiv
preşedintele, secretarul şi conducătorul ştiintific al lucrării. Pentru cazurile în care conducătorul de lucrare este
membru permanent în comisie, aceasta va fi constituită din 4 membri. În conformitate cu Codul de etică şi
deontologie profesională al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din
28.07.2011, membrii comunităţii academice nu pot participa la următoarele activităţi care implică membrii
familiei sau rude până la gradul III: activităţi de evaluare a studenţilor (comisii de examene), îndrumarea
lucrărilor de licenţă/diplomă şi de disertaţie etc. Stabilirea gradului de rudenie intră în obligaţiile conducerii
facultăţii. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, la propunerea consiliilor de
facultate/colegiu/departament şi cu aprobarea BECA.
18. Fiecărui candidat i se acordă, pentru examinare, cel puţin 20 de minute.
19. În condiţiile desfăşurării examenului de finalizare a studiilor universitare pe parcursul a cel mult 5 zile,
numărul maxim de candidaţi ai unei comisii este de 150.
20. În cazul specializărilor duble, candidatul se înscrie la o comisie în care se regăseşte problematica
lucrării de licenţă:
a. facultăţile sunt obligate să constituie comisii pentru fiecare dintre cele două specializări;
b. este de competenţa facultăţilor să propună comisii pentru alte situaţii, diferite de cele standard: module
în limbi străine etc.
21. Pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a studiilor, BECA va aproba o
Comisie Centrală pe Universitate. Din momentul constituirii sale, Comisia Centrală pe Universitate preia toate
sarcinile privind pregătirea, organizarea, îndrumarea şi controlul acestui examen, coordonarea activităţii
personalului didactic şi de secretariat antrenat în desfăşurarea acestei acţiuni. Pentru perioada desfăşurării efective
a examenului de finalizare a studiilor, începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea
contestaţiilor, Comisia Centrală pe Universitate îşi stabileşte sediul la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”.
22. Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, întrunit în şedinţa din 22 martie 2001, a hotărât
următoarele în legătură cu examenul de finalizare a studiilor: la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi se
poate prezenta pentru susţinerea examenului de licenţă/absolvire/diplomă orice absolvent al
învăţământului superior din România, absolvent în condiţiile legii, dacă a acumulat cel puţin 50% din
creditele specializării la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sau în alte instituţii acreditate cu care
universitatea are acorduri de parteneriat.
Absolvenţii instituţiilor acreditate cu care universitatea are acorduri de parteneriat şi care au doar programe
de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu într-un domeniu, se pot înscrie şi
pot susţine examenul de licenţă/diploma, cu aprobarea Senatului, la Universitatea noastră, în baza unui protocol
încheiat între cele două instituţii. Protocolul, aprobat de Senatul Universităţii, după avizul Consiliului de
administraţie, va cuprinde condiţiile de desfăşurare a examenelor, taxele aferente acoperirii cheltuielilor,
modalitatea de plată precum şi orice alte prevederi cuprinse în legislaţia în vigoare.
23. Promovarea primei probe într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea
candidatului.
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24. Taxa pentru repetarea examenului de finalizare a studiilor se compune din:
- taxa de înscriere la examenul de licenţă /absolvire/diplomă - 100 RON;
taxa pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – 75 RON;
- taxa pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă 75 RON.
25. Taxa pentru repetarea examenului de disertaţie:
- taxa de înscriere la examenul de disertaţie – 100 RON.
- taxa pentru prezentarea şi susţinerea disertaţiei – 100 RON.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII
EXAMENELUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
26. Înscrierea la examen se face în perioada stabilită prin structura anului universitar, pe bază de cerere
scrisă, prezentată la secretariatul facultăţii organizatoare, de către fiecare absolvent, cerere în care se precizează,
dacă este cazul, probele la care se va prezenta. La înscriere trebuie depusă lucrarea de licenţă/proiectul de
diplomă/disertaţie.
27. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică
într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de profil de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” sau de către o altă instituţie specializată, cum sunt Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul
German şi alte instituţii asemănătoare. Certificatele de competenţă lingvistică provenite de la „alte instituţii
asemănătoare” trebuie să fie recunoscute de către catedra de profil a Facultăţii de Litere a Universităţii Alexandru
Ioan Cuza.
a. Candidaţilor absolvenţi ai promoţiei 2014 şi a celor anterioare care au studiat o limbă străină (cel puţin
4 semestre) şi au promovat forma de verificare prevăzută nu li se mai solicită, la înscriere, certificatul de
competenţă lingvistică.
b. Candidaţii care nu se încadrează la alin. a vor susţine un test în vederea obţinerii certificatului de
competenţă lingvistică de specialitate. Taxa pentru acest test va fi în cuantum de 30 lei.
Certificatul de competenţă lingvistică este valabil 1 an de zile de la data emiterii.
28. Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni şi
studenţii care au obţinut certificate sau diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate în acest sens
(de exemplu, obţinerea unui certificat TOEFL cu punctajul minim de 500) pot prezenta, pentru a satisface
prevederile art. 28, documentele respective (foaia matricolă, certificatul sau diploma de competenţă lingvistică).
29. Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, candidatul trebuie să completeze cererea tip, să
depună lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/disertaţie, precum şi următoarele acte:
 certificatul de naştere, în copie legalizată;
 certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie
legalizată;
 chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenului;
 certificatul de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la examenul de licenţă/diplomă;
 chitanţa de achitare a taxei pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică , după caz.
30. După încheierea înscrierilor, secretariatele facultăţilor organizatoare vor întocmi listele, în ordine
alfabetică, cu numele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul de absolvire/licenţă
/diplomă/disertaţie.
31. Cadrele didactice de specialitate (coordonatorii lucrărilor) asigură evaluarea lucrărilor depuse, astfel
încât la începutul examenului să existe o situaţie clară a lucrărilor admise pentru susţinere.
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IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
32. Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă se concretizează prin note de la 10 la 1, astfel:
a. o notă care rezultă din evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b. o notă care rezultă din evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă.
33. Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în verificarea orală a
candidaţilor prin întrebări care au legătură cu conţinutul lucrării de licenţă. Notarea se va face astfel:
a. nota de la evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este media aritmetică (cu două
zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul);
b. nota pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/absolvire/diplomă este media aritmetică (cu două
zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul).
Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5; media finală minimă de promovare a examenului
de licenţă/absolvire/diplomă este 6,00.
Media pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este media aritmetică (cu două zecimale, fără
rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv secretarul). Media minimă de
promovare a examenului de disertaţie este 6,00.
34. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este
publică.
35. Candidatul care nu obţine notă de promovare la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate nu poate fi evaluat la susţinerea lucrării/proiectului de diplomă.
36. Rezultatele examenelor de finalizare a studiilor se comunică prin afişare la sediul facultăţilor
organizatoare şi pe site-urile acestora în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii examenului.
37. La examinarea orală nu se admit contestaţii.
38. Întreaga responsabilitate privind declaraţia de originalitate a lucrărilor de diplomă, licenţă, disertaţie
revine candidatului. Descoperirea fraudelor în acest sens are ca rezultat eliminarea candidatului din examen.
Responsabilitatea verificării originalităţii conţinutului lucrării de licenţă, diplomă, disertaţie revine
îndrumătorilor care au obligaţia de a parcurge conţinutul tezei şi de a întocmi referatul de apreciere.
Comisia Centrală pe Universitate, comisiile pe facultăţi ca şi comisiile de evaluare au obligaţia de a lua
toate măsurile împotriva plagierii lucrărilor sau a comercializării lor.

V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
39. Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi poate anula, cu aprobarea Senatului Universitar,
un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut
prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
40. Prezenta metodologie se aplică pentru sesiunile iulie 2014/septembrie 2014/februarie 2015 pentru
promoţia anului universitar 2013/2014, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul
de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.
41. Orice alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor (perioada
de înscriere, perioada de susţinere, programarea probelor etc.) pot fi solicitate la secretariatele facultăţilor
organizatoare sau la Rectoratul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi – Biroul Programe Didactice.
Prezenta Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în
învăţământul superior a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din data de

27.05.2014.

R E C T O R,
Prof.univ.dr. Vasile IŞAN
Notă: Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertaţie o singură dată
într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de
examinare stabilite de Senatul Universitaţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a
programului de masterat şi foaia matricolă.

