
        

 

 

 

       ANEXA III.4.2 
 

REGULAMENT 

privind examenul de finalizare a studiilor 

promoţia 2012-2016 
 

 

1. Consideraţii generale 

Finalizarea studiilor de licenţă în UIS se realizează printr-un examen ce constă în douǎ probe:  

 o probă de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;  
 o probă de susţinere a unui proiect, numit lucrare de licenţă/proiect de diplomă.  

Accesul la proba a doua este condiţionat de promovarea probei întâi (Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii „licenţă” din Universitatea “IOAN 
SLAVICI” din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 14.09.2012; Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare iniţială din Universitatea "IOAN 
SLAVICI" din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 14.09.2012. 
Examenul de finalizare a studiilor se promovează doar prin promovarea ambelor sale probe. 

Prezentarea la examenul de finalizare a studiilor este condiţionatǎ de prevederile art.40 din 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii „licenţă” 
din Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data 14.09.2012 
art.41 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare 
iniţială din Universitatea "" din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 14.09.2012. 

Examenul de finalizare a studiilor se susţine în faţa Comisiei de examen numitǎ de conducerea 
Universităţii organizatoare pe baza propunerii Boardului Specializării. Comisia va acorda două 
note: 

 o notă referitoare la cunoştinţele fundamentale şi de specialitate; 
 o notă pentru lucrarea de licenţă / proiectul de diplomă. 

Fiecare probă se notează distinct cu o notă între 1 şi 10. Media examenului de diplomă este media 
aritmetică a notelor obţinute la cele două probe, dacă aceste note sunt de minimum 5. Dacă una 
dintre cele două note este mai mică decât 5, media examenului de diplomă nu se mai calculează. 
Condiţia de promovare a examenului de diplomă este ca media să fie minimum 6. 

Cele două probe sunt susţinute de către fiecare absolvent în şedinţă publică, într-o singură 
prezentare în faţa Comisiei de Examen. Durata fiecărei probe este de aproximativ 10 - 20 minute.  

Rezultatele probelor de examen de finalizare a studiilor vor fi comunicate studenţilor prin afişare şi 
publicate pe site în termen de maxim 48 de ore de la data susţinerii examenului. 

2. Verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va realiza printr-un examen de tip 
evaluare orală/scrisă şi va fi cuantificată printr-o notă care va fi luată în considerare la media 
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finală. 

Având în vedere că prezentarea la proba a doua este condiţionată de promovarea primei probe, 
verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va realiza înainte de susţinerea 
proiectului de licenţă. 

Responsabilitatea stabilirii întrebărilor de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
revine boardului specializării şi comisiei de examen a universităţii la care se susţine examenul de 
licenţă/diplomă. 
Întrebările: 

 vizează noţiuni de bază ale disciplinelor predate; 
 au un răspuns care poate fi formulat pe scurt; 
 nu presupun demonstraţii sau calcule care nu pot fi efectuate (cu aproximaţie) mintal. 

3. Proiectul de licenţă 

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un proiect/lucrare de licenţă sunt 
stabilite de către fiecare facultate în parte şi sunt publicate pe site-ul facultăţii. 

Proiectul de licenţă/diplomă se elaborează  conform Regulamentului  de organizare şi desfăşurare a 
procesului de învăţământ din Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara, adoptat de Senatul 
UIS la data de 14.09.2012 Timişoara / Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procesului de 
învăţământ de formare iniţială din Universitatea "IOAN SLAVICI" din Timişoara, adoptat de 
Senatul UIS la data de 14.09.2012. 

Temele pentru proiectele de licenţă/proiectele de diplomă  sunt propuse de către cadrele didactice 
sau de către mediul economic şi se afişează, inclusiv pe web, la începutul anului universitar; ele 
trebuie să conţină: titlul lucrării, scopul şi obiectivele ce urmează a fi atinse, conducătorul ştiinţific. 

Elaborarea proiectului este monitorizată şi coordonată de către un cadru didactic, conducător de 
proiect de licenţă, singur sau în colaborare cu un specialist din domeniu. 

Studenţii pot contacta cadrele didactice cu propuneri proprii concrete de subiecte pentru proiectele 
de licenţă. 

 Temele pentru proiectele de licenţă/lucrările de diplomă se aleg prin înscriere la secretariatul UIS 
pe baza unei cereri aprobate de către  cadrul didactic coordonator.  

Pentru semestrele I şi II, se recomandă ca întâlnirile cu conducătorul ştiinţific să aibă loc la 
intervale de maximum 3 săptămâni. 

În vedera susţinerii, studentul prezintă proiectul de licenţă conducătorului (conducătorilor), 
împreună cu un CD, cu cel puţin 3 săptămâni înaintea susţinerii lui, care va/vor proceda la evaluarea 
scrisă a acestuia conform FIŞEI DE EVALUARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ DE CĂTRE 
CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC (vezi formular) unde se va argumenta calificativul acordat. 

Conducătorul (conducătorii) proiectului de diplomă va/vor evalua proiectul, va/vor completa Fişa 
de evaluare, apoi va/vor depune proiectul împreună cu Fişa de evaluare la secretariatul comisiei cu 
cel puţin 2 săptămâni înainte de data susţinerii, pentru a putea fi studiat de membrii comisiei.  

Dacă în urma evaluării proiectului de licenţă/diplomă calificativul acordat este mai mic decât 5, 
absolventul nu este acceptat la susţinerea proiectului în faţa comisiei şi nu poate promova examenul 
de finalizare a studiilor. 



        

Orice proiect de licenţă/diplomă va conţine în final o declaraţie a autorului, pe proprie răspundere, 
referitoare la faptul că „proiectul este rezultatul propriei activităţi intelectuale şi nu conţine 
porţiuni plagiate” (DECLARATIE DE AUTENTICITATE A LUCRARII DE FINALIZARE A 

STUDIILOR – vezi formular). 

Elaborarea proiectului de licenţă respectă cerinţele precizate în GHIDUL PENTRU STRUCTURA 

ŞI FORMA DE PREZENTARE A PROIECTULUI DE DIPLOMĂ, aprobat de conducerea UIS şi 
publicat pe site-ul UIS (art. 39 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de 
învăţământ din Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara). 

Prezentarea proiectului de licenţă/diplomă în faţa comisiei de examinare a universităţii 
organizatoare va consta în: 

 se expun sintetic obiectivele lucrării, stadiul actual, rezultatele teoretice şi aplicative 
(experimentale) obţinute, elementele complementare abordate, contribuţia personală şi 
concluziile; 

 se subliniază, dacă este cazul, elementele de noutate, soluţiile brevetabile, rezultatele 
publicabile sau publicate, etc.; 

 se fac referiri concrete la documentaţia grafică realizată. 

Prezentarea/susţinerea proiectului de diplomă este urmată de întrebări şi discuţii. Întrebările trebuie să 
vizeze exclusiv tematica proiectului. 

La evaluarea absolvenţilor pot participa şi conducătorii ştiinţifici, cu rol consultativ. 

4. Consideraţii finale 

Promovarea examenului de finalizare a studiilor, în ansamblul său, conduce, implicit, la obţinerea 
numărului de  puncte de credit (10 credite). Nepromovarea uneia dintre probe conduce la repetarea 
examenului de licienţă/diplomă.  

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. 9 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor 
de finalizare a studiilor în Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara, aprobat în şedinţa 
Senatului UIS la data de 14.09.2012. 

Prezentul regulament respectă prevederile următoarele acte normative referitoare la desfăşurarea 
examenului de finalizare a studiilor aflate în vigoare la data elaborǎrii prezentului document: 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 
„licenţă” din Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 
14.09.2012; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ de formare iniţială din 
Universitatea "IOAN SLAVICI" din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 14.09.2012; 

 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în 
Universitatea “IOAN SLAVICI” din Timişoara, adoptat de Senatul UIS la data de 14.09.2012. 
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