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privind actualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi masterat 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş -

Bolyai din Cluj-Napoca nr. 16 535/28.11.2022, 
Luând în considerare avizul Comisiei pentru 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 în data de 12 decembrie 2022, 

' ' 
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: 

1. La Secţiunea A. Introducere, pct. (4) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(4) Pot susţine examenul de disertaţie: 
- absolvenţii programelor de studii/specializărilor acreditate, existente, lichidate 

sau intrate în lichidare din cadrul UBB. 
- absolvenţii programelor de studii/specializărilor acreditate, existente, lichidate 

sau intrate în lichidare din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate dacă 
programele absolvite au aceeaşi denumire şi sunt organizate în aceleaşi domenii de studiu 
cu cele din UBB, cu acordul senatelor universitare şi după avizul favorabil al consiliilor de 
administraţie. 

2. La Secţiunea B. Înscrierea la examen, pct. (1), (3), (4) şi (9) se modifică şi vor avea 
următorul continut: , 
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(1) UBB organizează examene de finalizare a studiilor, pentru absolvenţii proprii 
sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, la: 

a) programe de studii universitare de licenţă/specializări pentru care are acreditare 
în condiţiile legii, denumite în continuare programe de studii universitare/specializări 
acreditate; 

b) programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze 
provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii 
universitare de licenţă/specializări acreditate. În situaţii excepţionale, temeinic 
argumentate, UBB organizează examene de finalizare a studiilor universitare la specializări 
autorizate să funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei, cu 
avizul ARACIS. 

c) programe de studii universitare de master/specializări acreditate, pentru 
absolvenţii din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile 
universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza 
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

UBB poate organiza examene de disertaţie pentru absolvenţii altor instituţii de 
învăţământ superior acreditate dacă are în structură programe universitare de master cu 
aceeaşi denumire şi în acelaşi domeniu de studiu." 

(3) Înscrierea candidaţilor de la alte universităţi se face de către universitatea 
solicitantă în cauză, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii, conform opţiunii 
individuale a candidaţilor, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea examenului 
de finalizare. Rectoratul universităţii solicitante ţine evidenţa prezentării la examenul de 
finalizare a studenţilor proprii şi asigură respectarea prevederilor legale. 

(4) Pentru acoperirea costurilor aferente organizării examenului de finalizare în 
cazul absolvenţilor proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau 
autorizate provizoriu UBB încheie un protocol cadru de colaborare cu instituţia de la care 
provin absolvenţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a hotărârilor cu privire 
la taxele pentru organizarea examenului de finalizare. 

(9) Absolvenţii care s-au înscris, dar nu au susţinut sau nu au promovat examenul 
de licenţă/diplomă/disertaţie în una din cele două sesiuni consecutive (iulie, 
septembrie/februarie) se pot înscrie într-o sesiune ulterioară. [ ... ] 

3. La Secţiunea D. Evaluarea, pct. (10) şi (14) se modifică şi vot avea următorul 
continut: 

' 
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(10) Toţi membrii comisiei trebuie să fie cadre didactice titulare la UBB sau, în afară 
de preşedinte, cu statut de profesor asociat. Dacă la examenul de licenţă/disertaţie se 
prezintă şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ superior, particular sau de stat, în 
comisia de licenţă/disertaţie nu pot fi numite cadre didactice care au desfăşurat activităţi 

didactice cu candidaţii respectivi. 

(14) Pentru examenul de licenţă se acordă, în caz de promovare, maxim 20 de credite 
(cel mult 10 credite pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi cel 
mult 10 credite pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă). 
Pentru susţinerea lucrării de disertaţie se acordă cel puţin 10 credite. [ ... ] 

4. La Secţiunea E Dispoziţii finale, pct. (3) şi (9) se modifică şi vor avea următorul 
continut: 

' 

(3) După fiecare sesiune de licenţă/disertaţie, în termen de 2 zile lucrătoare, vor fi 
transmise la Rectoratul UBB documentele referitoare la sesiunea respectivă. 

(9) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu sesiunile de examene de 
finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar curent. 

5. Preambulul Anexei 3 - Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a 
studiilor în UBB, în condiţiile suspendării activităţilor didactice faţă în faţă se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Dacă pe perioada stării de urgenţă, alertă sau necesitate se impune suspendarea 
activităţilor didactice faţă în faţă şi desfăşurarea acestora în regim online, Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi master va fi 
completat cu următoarele prevederi. [ ... ] 

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