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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 Administratie al Universitătii Babes -
. , ' , 

Bolyai din Cluj-Napoca nr. 1 949/28.02.2022, 
Luând în considerare avizul favorabil al 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 14 martie 2022, 

' ' 
hotărăste: 

' 

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

1. Secţiunea A. INTRODUCERE, pct. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale OM nr. 3106/09.02.2022 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)," 

2. Secţiunea E. DISPOZIŢII FINALE, pct. 6, 7 şi 9 se modifică şi vor avea următorul 

continut: 
' 

i,6. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare 
a studiilor primesc adeverinţe privind finalizarea studiilor. Adeverinţa privind 
finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este 
necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile 
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din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare: domeniul de 
studii universitare; programul de studii/specializarea, perioada de studii, media 
anilor de studii, media examenului de finalizare a studiilor, statutul de 
acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a 
Guvernului, ordin al ministrului, după caz), numărul ordinului de ministru/scrisorii 
de acceptare/aprobării de şcolarizare/atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru 
studenţii străini). 

Absolvenţilor şi se eliberează, de regulă, o singură adeverinţă de finalizare a studiilor. 
În caz de pierdere sau de distrugere, la cerere de eliberează o nouă adeverinţă, cu un 
nou număr de înregistrare, al cărei termen de valabilitate se încadrează în perioada 
de maximul 12 luni calculată de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. 

„7. Absolvenţii care nu susţin sau nu promovează examenul de 
licenţă/diplomă/disertaţie primesc, la cerere, o adeverinţă privind absolvirea fără 
examen de finalizare a studiilor, eliberată de instituţia de învăţământ superior 
absolvită, care cuprinde funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor 
responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţii privind 
domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea, perioada de 
studii, mediile de promovare a anilor de studii, statutul de acreditare/autorizare 
provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, numărul de 
credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului; ordin al ministrului, 
după caz), numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare/aprobării de 
şcolarizare/atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru studenţii străini)." 

,,9. Prezentul regulament, aprobat în şedinţa Senatului din data de 14 martie 2022, 
intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente 
promoţiei anului universitar 2021-2022." 

Art. II. Regulamentul cu modificările cu modificările prevăzute la art. I va fi 
republicat. 
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