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privind actualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licentă si masterat 
' ' 

A vând în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş -
Bolyai din Cluj-Napoca nr. 15 976/2.12.2021, 

Luând în considerare avizul şi amendamentele Comisiei de curriculum şi al Comisie 

pentru regulamente şi probleme juridice, 

În temeiul Art. 37 lit. e) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 
reunit în sedintă online la data de 13 decembrie 2021, • • 

hotărăste: • 

Art. 1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a 
studiilor la nivel licenţă şi masterat se modifică şi se completează după cum urmează: 

Sectiunea A. Introducere se modifică si va avea următorul continut: 
' . ' 

Prezentul regulament este adoptat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi ale OM nr. 
6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare 
a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai (UBB). 

Secţiunea B. Înscrierea la examen 
- Pct. 13. se modifică si va avea următorul continut: . ' 
Absolvenţii UBB care nu s-au înscris la examenul de finalizare a studiilor în alte 
sesiuni organizate anterior, dar nu mai târziu de trei ani universitari număraţi 
începând cu sesiunea din anul următor absolvirii, au dreptul să se înscrie atât în 
sesiunea din iulie, cât şi în cea din septembrie/februarie .... 

Secţiunea C. Structura examenului de finalizare a studiilor 
- Pct. 2. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
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Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi 

susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea sunt publice în sensul posibilităţii 
participării studenţilor şi cadrelor didactice de la UBB şi se desfăşoară în prezenţa, 
în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 

- Pct. 8. se modifică siva avea următorul continut: . . 
Pregătirea absolvenţilor în vederea elaborării lucrărilor, stabilirea procedurilor 
didactice si stiintifice ale asistării, îndrumării lor, stabilirea cerintelor si criteriilor de 

' , t , ' 

evaluare se realizează pe specializări, domenii, respectiv linii de studii. Îndrumătorii 
de ani, tutorii răspund de informarea absolvenţilor despre acestea, coordonatorii 
lucrărilor răspund de aplicarea hotărârilor profesionale specifice formaţiunilor din 
care absolvenţii fac parte. 

- Pct. 14. se modifică si va avea următorul continut: . . 
Lucrările de licenţă/diplomă/disertaţie se pregătesc, elaborează, editează şi se susţin 
în limba de predare a specializării/programului de studiu, sau într-o limbă de mare 
circulaţie (engleză, franceză, italiană etc.). 

- Pct. 15. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Frauda, prin plagierea totală sau parţială în cadrul lucrării de 
licenţă/diplomă/disertaţie, se sancţionează cu eliminarea din examen, pe baza unui 
referat întocmit de membrii comisiei examinatoare. 

- Pct. 16. se modifică si va avea următorul continut: . . 
Prin regulamentul propriu, facultăţile vor reglementa procedura proprie de 
verificare antiplagiat obligatorie, prealabilă susţinerii, pentru toate lucrările de 
finalizare a studiilor. 

Sectiunea D. Evaluarea . 
- Pct. 14. se modifică siva avea următorul continut: , . 
Pentru examenul de licenţă se acordă, în caz de promovare, 20 de credite (10 credite 
pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi 10 credite pentru 
prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă). Pentru 
susţinerea lucrării de disertaţie se acordă 10 credite. Aceste credite se adaugă celor 
180/240 de credite la nivel licenţă, respectiv celor 60/120 de credite la nivel de master. 
Creditarea şi examenul se prevăd în pagina de gardă a planului de învăţământ. Fac 
excepţie specializările sau probele în cazul cărora ministerul sau ARACIS emite alte 
prevederi, respectiv cele cu plan de învăţământ elaborat la nivel naţional. La 
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specializări de licenţă, unde sunt probe particulare în afara lucrării de licenţă, cele 
20 de credite se distribuie între aceste probe conform planului de învăţământ în 
vigoare. 
În cazul absolvenţilor programelor de studii organizate în baza Legii 
învăţământului nr. 84/1995, pentru examenul de licenţă se acordă, în caz de 
promovare, 30 de credite (15 credite pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale 
şi de specialitate şi 15 credite pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de 
licenţă/proiectului de diplomă). De asemenea, pentru susţinerea lucrării de 
disertaţie se acordă 15 credite. Aceste credite se adaugă creditelor obţinute pe durata 
studiilor. 

Secţiunea E. Dispoziţii finale 
- Pct. 7. se modifică siva avea următorul continut: 

' ' 
Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă/disertaţie primesc, la 
cerere, un certificat de studii universitare, eliberat de instituţia de învăţământ 
superior absolvită, care cuprinde informaţii privind domeniul de studii 
universitare, programul de studii/specializarea, perioada de studii, mediile de 
promovare a anilor de sh1dii, statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de 
învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de credite şi actul 
normativ care le stabileşte. 

- Pct. 9. se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Prezentul regulament, aprobat în şedinţa Senatului din data de 13 decembrie 2021, 
intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente 
promoţiei anului universitar 2021-2022. 

- Anexa 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Atestate eliberate de către Departamentul de Limbi Străine Specializate şi de 
către Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri ale UBB. 

Atestate eliberate de universităţile din cadrul Consorţiului Universitaria, 
Consorţiului Universităţilor Clujene sau din alte consorţii din care UBB sau 
facultăţile fac parte. 

Anexa 3 cu următoarele puncte se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
- Pct. 1. 
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Coordonatorii ştiinţifici împreună cu studenţii îndrumaţi vor analiza ternele 
lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie alese de aceştia şi le vor adapta, acolo unde 
este necesar, pentru a putea fi elaborate în condiţiile suspendării activităţilor 

didactice fată în fată. ' , 

- Pct. 3 

Ambele probe ale examenului de licenţă/diplomă, precum şi prezentarea şi 

susţinerea disertaţiei se vor desfăşura online, în timp real, în faţa comisiei de 
examen, prin intermediul unei platforme alese de facultate, care să permită 

transmiterea, recepţionarea simultană (în direct) şi înregistrarea de conţinut audio
video_ Pe parcursul probelor de examen, atât comisia de examinare, cât şi candidaţii 
vor avea camerele video pornite. 

- Pct. 5 

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va face prin examen oral 
sau scris, desfăşurat on-line, susţinut în limba în care s-a studiat. 
În cazul examenului oral, desfăşurat on-line: 

În cazul examenului scris, desfăşurat on-line: 
a) Comisia de examen va elabora un set de subiecte dintre care se va selecta şi 
repartiza în mod aleatoriu fiecărui candidat un anumit număr de subiecte, prin 
intermediul platformei electronice. 
b) Candidatul va avea la dispoziţie timpul necesar pentru pregătirea răspunsului, 
interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor şi nu se va consulta cu 
alte persoane aflate în aceeaşi încăpere sau la distanţă de acesta. Candidaţii care 
recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminaţi din examen. 
c) Răspunsurile vor fi acordate de către fiecare candidat prin intermediul platformei 
electronice, iar aceste răspunsuri vor fi stocate, pentru fiecare absolvent în parte, şi 
arhivate la nivelul facultăţii. 

- Pct. 6 

Susţinerea lucrării de licenţă/diplomă (proba 2) se va desfăşura online, de preferinţă 
în aceeaşi sesiune video cu evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
(proba 1), fiecare candidat având alocate cel puţin 10 minute pentru prezentarea 
lucrării şi cel puţin 5 minute pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 
Proba 2 se poate desfăşura cronologic după proba 1. 
- Pct. 7 
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Sustinerea lucrării de disertatie se va desfăsura online, fiecare candidat având , ' , 

alocate cel puţin 10 minute pentru prezentarea lucrării şi cel puţin 5 minute pentru 
a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

Art. 2. Regulamentul cu modificările cu modificările prevăzute la art. 1 va fi 
republicat. 

n Streteanu 
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