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Anexe

1. SCOP PROCEDURII
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta in cadrul Universitatii de
Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Universităţii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din ClujNapoca pentru examenele de finalizare a studiilor din sesiunea iunie-iulie 2012 si februarie 2013.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. Legea nr 1/2011 a educatiei nationale in conformitate cu prevederile Art.120, 137, 140, 143, 145, 146,
3.2. Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare
3.3. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei
3.4. H.G. nr. 966/2012 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior,
3.5. H.G. nr. 88/ 2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă
3.6. Art.1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de
a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate,
3.7.Ordinului MECTS 4033/2011, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a
studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie.
3.8.Regulamentul propriu elaborat privind modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în
USAMVCN este reglementat prin pe baza Ordinului MECTS 4033/2011, privind metodologia-cadru de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examen

4. RESPONSABILITĂŢI
4.1. Senatul universităţii
− aprobă procedura.
4.2. Rectorul universităţii
− impune aplicarea procedurii;
− alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii.
4.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
− avizează procedura;
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii.
4.4. Consiliul Academic
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− verifică procedura;
4.5. Responsabilul de proces – Prorectoratul Didactic
− elaborează, modifică, retrage procedura.
− monitorizează aplicarea procedurii.
4.6. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii;
− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii;
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de
îmbunătăţire a calităţii.
4.7. Responsabilii calităţii
− aplică şi respectă procedura;
− difuzează procedura în cadrul compartimentului;
− organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii.
5. Descrierea activitatii

5. METODOLOGIA DE ORGANIZAREA A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
UNIVERSITARE DE LICENTA
- iunie - iulie 2012 şi februarie 2013
5.1. Modul de susţinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMVCN este reglementat prin
Regulamentul propriu elaborat pe baza Ordinului MECTS 4033/2011, privind metodologia-cadru de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire,
licenţă,diplomă.
5.2. În cazul întreruperii studiilor, studenţii care au obţinut cel puţin jumătate din totalul de credite
prevăzute în planul de învăţământ pot primi un act de studiu, numit "atestat de studii universitare
generale", conform reglementărilor legale în vigoare.
5.3. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de
absolvenţi, adică cei care au parcurs şi îndeplinit integral cerinţele planului de învăţământ prevăzut
pentru specializarea respectivă.
5.4. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obţinut toate creditele stabilite
în planul de învăţământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru
disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităţile prevăzute de lege pentru studenţi pe durata
acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi
încheie studiile. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât
pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenţe ca urmare a eventualei
modificări a planului de învăţământ.
5..5. a. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare se efectueaza cu cel putin 10 zile înainte de
începerea examenului, la decanatul facultăţii, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior
în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
b. În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii se pot înscrie şi pot susţine de licenţă la o altă
instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale instituţiei
organizatoare. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Calea Mănăştur Nr.3-5, 400372 Cluj-NapocaTel.+ 40-264-596.384; Fax + 40-264-593.792 www.usamvcluj.ro

c. Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se organizează numai
în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele iunie-iulie şi ianuarie-februarie. Absolvenţii
promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru
promoţia curentă.
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d. Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică
într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de către o altă
instituţie specializată, naţională sau internaţională, recunoscută de instituţia organizatoare.
5..6. Studiile în învăţământul universitar ciclul I (licenta Bologna – 3 si 4 ani) precum şi absolventii de la
specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de licenţă.
5.7. Examenul de absolvire şi examenul de licenţă constau din 2 probe stabilite de senatul universitar şi
anume:
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştintelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2 - Prezentarea şi sustinerea lucrării de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de
diplomă.
5..8. a. Se atribuie un număr total de 15 credite pentru examenul de licenţă/absolvire (7 credite pentru
probă şi 7 credite pentru susţinerea lucrării) şi 30 credite pentru pregătirea şi susţinerea disertaţiei;
b. Cele două probe menţionate la Art.10.7. se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.
5..9. a. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puţin 6 luni înaite de susţinere, la propunerea consiliilor
profesorale, modul de susţinere (scris, oral, proba practica) pentru fiecare din cele două probe ale
examenului.
b. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: media de promovare a fiecarei
probe este cel puţin 5, iar media de promovare a examenului este cel puţin 6.
5..10. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie
constă dintr-o singură probă şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea
disertaţiei este publică şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în
acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.
5..11. a. Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin
decizie a Rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor facultăţilor/departamentelor şi cu
aprobarea senatului universităţii. Comisiile se fac publice.
b. Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.
c. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor
universitar sau conferenţiar universitar.
d. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul
didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau professor universitar.
e. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de
asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
f. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remuneraşi pentru această activitate exclusiv
de instituţia organizatoare.
5/12. a. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu
este publică.
b. Fiecare membru al comisiei prezintă un catalog, semnat, cu nota acordată pentru fiecare
examinat, luând în considerare conţinutul ştiinţific al lucrării, calitatea prezentării şi răspunsurile la
întrebări. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.
c. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media
examenului de finalizare a studiilor, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
5.13. Tema lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie este în concordanţă cu specializarea
absolvită şi se alege de către candidat, cel mai târziu la începutul anului universitar terminal, în baza
unei liste orientative, elaborată de discipline. Se admit şi propuneri din partea studenţilor. Cerere
acandidatului privind tema aleasă se avizează de către titularul disciplinei, şeful de catedră şi se aprobă
de către Decanul facultăţii.
5.14. Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, la secretariatul facultatii în termen
de 24 ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii
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depunerii contestatiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor - numită de Senatul Universităţii.
Soluţiile oferite de comisie sunt definitive. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate
5.15. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de catre
candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementarile senatului, stabilite conform legii.
5.16. Este interzisă comercializarea de către cadrele didactice şi de către studenţi a lucrărilor ştiinţifice în
vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă,
de disertaţie sau tezei de doctorat.
5.17. a. Depunerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă/disertaţie şi a tezei de doctorat presupune
automat asumarea de către autor a răspunderii privind originalitatea conţinutului.
b. Depunerea lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau tezei de doctorat presupune atât forma
tipărită şi legată cât şi forma electronică; forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii
conţinutului.
c. Îndrumătorii lucrărilor de licentă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în mod solidar cu
autorii de originalitatea conţinutului acestora.
518. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, în
programul de studii/specializarea absolvit(ă), în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
5.19. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi
legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi
informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de
promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe
urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.
5.20. Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificate
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.
5.21. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii
atunci când se dovedeste că s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor
Codului de etică şi deontologie universitară.
5.22. - Diplomele şi suplimentele/ anexele la diplome pentru absolvenţii care au
promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către Universitatea de
Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj astfel:
a) Absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată care au promovat examenul de diplomă li
se eliberează "Diploma de inginer ,Diploma de doctor,medic veterinar şi
licentiati in biologie si suplimentul la diplomă, iar celor care nu au promovat examenul de diplomă li
se eliberează, la cerere, "Certificatul de studii universitare de lungă durată - fără examen de
finalizare a studiilor".
b) Absolvenţilor învăţământului postuniversitar de masterat care au promovat examenul de
disertaţie li se eliberează "Diploma de master" şi Suplimentul la diplomă.

6. Inregistrari/Documente/Formulare
1. Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor
2. Lista de difuzare
3. Procesele-verbale privind rezultatele examenului de diplomă
5. Deciziile privind numirea comisiilor de finalizare a studiilor
6.Cerere de înscriere la examenul de licenta/diplomă
7.Proces - verbal privind rezultatele examenului de diplomă
7. Diagrama de flux a procesului
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Inscriere la examen de licenta-________Aprobarea de catre Decan_______
Sustinerea examenului licenta_________Inregistrare
Decanat___Note_______Obtinerea diplomei.

8. Anexe
1.Cerere de înscriere la examenul de licenta/diplomă
3.Proces verbal licenta oral
4.Proces verbal licenta proiect diploma
5.Proces verbal licenta centralizator
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