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UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”
din Piteşti

METODOLOGIA EXAMENULUI
DE FINALIZARE A STUDIILOR - 2012
(LICENŢĂ / DISERTAŢIE)
Capitolul I - PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă / disertaţie în
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti au la bază prevederi ale: Legii
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 242/2002 privind acreditarea Universităţii
„Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3271/2012 privind
metodologia cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul
superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi a Hotărârii Senatului
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din data de 30 martie 2012.
Art. 2. Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (numită în continuare
UCB) este o instituţie de învăţământ superior acreditată, de drept privat şi utilitate
publică, care are în structura sa specializări (programe de studii) acreditate sau
autorizate şi, ca urmare, are dreptul să organizeze examen de finalizare a studiilor.
Organizarea examenului de finalizare a studiilor ia forma:
• examenului de licenţă, pentru învăţământul universitar de nivel licenţă;
• examenului de disertaţie, pentru învăţământul universitar de nivel masterat.
La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează
şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de învăţământ
parcursă.
Capitolul II - EXAMENUL DE LICENŢĂ
Art. 3. Finalizarea studiilor pentru ciclul I studii universitare, studiile universitare de
licenţă, se realizează prin examen de licenţă. Examenul de licenţă se organizează în două
sesiuni: în luna iulie şi în sesiunea februarie, ca sesiune de restanţă.
Art. 4. Examenul de licenţă constă din 2 probe şi anume:
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, sub formă de
examen oral, vizând atât teoria cât şi practica de specialitate, din domeniul de licenţă
studiat de absolvent, pe baza tematicii aprobate pentru fiecare program de studii. Prin
această verificare se constată pregătirea reală a absolventului în domeniul respectiv şi,
totodată, se constată măsura în care lucrarea de licenţă este rezultatul cercetării proprii a
absolventului;
b) Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, probă cu caracter public. La
susţinerea lucrării de licenţă se prezintă un referat din partea conducătorului ştiinţific, în
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care se face o analiză a lucrării şi se propune nota la lucrare.
Ambele probe se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa în acelaşi
loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.
Cel două probe vor fi programate în comun, la fiecare probă, examinarea se va
încheia prin acordarea de către fiecare membru al comisie de note. Media minimă de
promovare a fiecărei probe fiind de cel puţin 5,00 (cinci), iar media de promovare a
examenului este cel puţin 6,00 (şase). 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. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere
întregi, de la 1 la 10.
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare
a studiilor nu este publică.
Luarea decizilor la nivelul comisiilor se face prin consens sau pe bază de
majoritate simplă, în prezenţa tuturor membrilor.
•
•
•
•

Art. 5. Pot susţine examenul de licenţă, organizat de UCB:
absolvenţii proprii (promoţia 2012 sau anterioare1) de la specializările (programe de
studii) acreditate;
absolvenţii proprii (promoţia 2012 sau anterioare1) de la acele specializări
(programe de studii) autorizate să funcţioneze provizoriu pentru care în Universitate
există şi specializări (programe de studii) acreditate;
absolvenţii proprii (promoţia 2012 sau anterioare1) de la specializările autorizate
(programe de studii) să funcţioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de
licenţă în care UCB are şi specializări (programe de studii) acreditate;
absolvenţi ai unor specializări (programe de studii) acreditate sau autorizate din alte
instituţii de învăţământ superior (promoţia 2012 sau anterioare) pentru care UCB are
acreditare, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de senatul universitar al instituţiei
absolvite şi al instituţiei organizatoare şi în baza acordului MECTS. În cazul acestor
absolvenţi examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară la sediul UCB.
Înscrierea acestor candidaţi la examenul organizat de UCB se efectuează, cu cel
puţin 10 zile înainte de începerea acestuia, de către instituţia de învăţământ superior
în care au urmat studiile, în baza acordului dintre aceste instituţii, cu respectarea
strictă a prevederilor legii. Astfel, instituţii de învăţământ superior în cauză va
depune la secretariatul facultăţii din Universitate, cu cel puţin 10 zile înainte de
începerea examenelor, lista nominală, pe specializări (programe de studii), a
absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la examene şi urmează să
susţină examenul de licenţă, însoţită de lucrările de licenţă ale absolvenţilor
nominalizaţi şi de dosarele acestora, care vor conţine toate elementele menţionate la
art. 13. Pentru fiecare lucrare depusă, facultăţile organizatoare din UCB vor
desemna un cadru didactic care va întocmi şi va depune la secretariatul facultăţii
organizatoare un referat propriu, în conformitate cu prevederile art. 6.

Art. 6. Lucrările de licenţă vor avea cca. 50 de pagini A4 şi trebuie să conţină: (a)
stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuţii
personale, (c) bibliografie selectivă. La susţinerea lucrării de licenţă se prezintă un referat
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absolvenţii din promoţiile anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor
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din partea conducătorului ştiinţific, în care se face o analiză a lucrării, se menţionează
elementele de autenticitate şi originalitate ale lucrării, se propune susţinerea sau respingerea
lucrării şi se acordă o notă.
Art. 7. Conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă trebuie să fie profesori,
conferenţiari, lectori sau asistenţi cu titlul ştiinţific de doctor şi răspund în solidar cu autorii
pentru originalitatea originalităţii conţinutului acestora şi calitatea lucrărilor elaborate şi
prezentate de absolvenţi la examenul de licenţă.
Art. 8. Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă se vor
constitui următoarele categorii de comisii:
• Comisia Centrală de licenţă;
• Comisii de licenţă la nivelul specializărilor (programelor de studii) la care se
organizează examen;
• Comisii pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă.
Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 9. Comisia Centrală, stabilită de rector şi aprobată de Senatul universitar, este
formată din 7-25 membri cu grad didactic de profesor sau conferenţiar universitar.
Atribuţiile Comisiei Centrale sunt: organizarea întocmirii formularisticii necesare
desfăşurării în bune condiţii a examenului de licenţă; coordonarea verificării dosarelor şi a
suplimentelor pentru diplome ale absolvenţilor înscrişi la examenul de licenţă; instruirea
comisiilor de licenţă pe specializări (programe de studii) în vederea realizării unei
evaluări unitare, a respectării depline a eticii şi deontologiei universitare; aprobarea
rezultatelor obţinute la susţinerea lucrărilor de licenţă.
Art. 10. Comisiile de licenţă pe specializări (programe de studii), stabilită de
rector, la propunerea Consiliilor facultăţilor/departamentelor şi aprobată de Senatul
universitar, sunt formate din 5-9 membri cu grad didactic de profesor / conferenţiar /
lector doctor şi au ca atribuţii organizarea, sub conducerea comisiei centrale, a
examenului de licenţă în toate componentele lor: vor verifica dosarele absolvenţilor,
suplimentele la diplomă, vor elabora graficul de susţinere a lucrărilor, vor lua măsurile
necesare ca lucrările de excepţie să fie reţinute şi vor propune comisiei centrale modul
de valorificare a acestora. Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor
trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiintific de
doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar
universitar sau profesor universitar. 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. Comisiile pe specializări (programe de studii)
vor lua toate măsurile pentru asigurarea unei exigenţe normale şi pentru respectarea
eticii şi deontologiei universitare în organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă,
la nivelul specializării (programului de studii). Comisiile de licenţă pe specializări
(programe de studii) vor valorifica opiniile primite de la comisiile de susţinere a
lucrărilor şi de la absolvenţii care au dovedit o pregătire foarte bună cu privire la
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perfecţionarea acestei activităţi în anul următor.
Art. 11. Comisiile pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă, stabilită
de rector, la propunerea Consiliilor facultăţilor/departamentelor şi aprobată de Senatul
universitar, vor fi formate din: preşedinte (cu grad de cel puţin conferenţiar), doi-trei
membri şi un secretar. Membri unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi
gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor. Secretarul comisiei de examen, care nu
are drept de evaluare, poate fi asistent universitar. Membrii acestor comisii au obligaţia
de a cunoaşte conţinutul lucrărilor, de a aprecia valoarea reală a acestora, precum şi de a
testa capacitatea absolvenţilor de a fi elaborat ei înşişi lucrările prezentate. În cazul în
care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei, la susţinerea lucrării
de către candidat, acesta dobândeşte calitatea de membru cooptat, putând asista la
susţinerea lucrărilor îndrumate.
Art. 12. Înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă se va face cu 10 zile
înainte de examen, pe bază de cerere scrisă, la secretariatele facultăţilor. La cerere se
ataşează lucrarea de licenţă (pe suport de hârtie şi pe suport electronic), însoţită de o
declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării şi se prezintă chitanţa
privind plata taxei de licenţă.
Art. 13. Dosarele absolvenţilor înscrişi la examenul de licenţă trebuie să cuprindă:
• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original şi copie legalizată sau certificată;
• certificatul de naştere şi, eventual, căsătorie în copie legalizată;
• certificatul de competenţă lingvistică, eliberat de decanatele facultăţilor absolvite, pe
baza rezultatelor obţinute pe perioada studiilor universitare. În certificat se
consemnează media notelor obţinute în toţi anii de studii, precum şi faptul că acesta
este valabil numai pentru înscrierea la examenul de licenţă;
• declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării;
• adeverinţa, din care să rezulte calitatea de absolvent, cu precizarea anului absolvirii,
a specializării (programului de studii), a duratei studiilor, a formei de învăţământ (zi,
frecvenţă redusă);
• copia actului de identitate;
• două fotografii color ¾ (realizate pe hârtie care să nu permită ştergerea tuşului
ştampilei).
După susţinerea examenului de licenţă, secretariatele tehnice vor completa dosarul
absolventului, adăugând suplimentul la diplomă, din care să rezulte, pentru fiecare
semestru şi an de studiu, disciplinele promovate, numărul de ore prevăzute pentru fiecare
disciplină (curs, lucrări practice, seminar etc.), notele obţinute, punctele de credit şi media
de absolvire.
Pentru înscrierea la examenul de licenţă, absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior, de stat sau particulare, vor prezenta şi următoarele acte:
• lucrarea de licenţă (pe suport de hârtie şi pe suport electronic);
• declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea lucrării de licenţă;
• referatul de evaluare a lucrării de licenţă întocmit de conducătorul ştiinţific al
instituţiei/facultăţii absolvite. Referatul va fi autentificat prin ştampilă şi semnătură
de către instituţia/facultatea respectivă.
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•
•

•
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•

diploma de bacalaureat (sau echivalentă) în original şi copie legalizată, precum şi şi
dovada privind verificarea autenticităţii diplomei de bacalaureat (adeverinţă de la
liceul absolvit);
certificatul de naştere şi, eventual, căsătorie în copie legalizată;
certificatul de competenţă lingvistică, eliberat de decanatele facultăţilor absolvite, pe
baza rezultatelor obţinute pe perioada studiilor universitare. În certificat se
consemnează media notelor obţinute în toţi anii de studii, precum şi faptul că acesta
este valabil numai pentru înscrierea la examenul de licenţă;
adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea
de absolvent al acesteia, promoţia, specializarea (programul de studii), durata
studiilor, forma de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă, la distanţă), precum şi
statutul specializării / programului de studii (acreditată, autorizată se funcţioneze
provizoriu), cu precizarea ultimei Hotărâri de Guvern în care este menţionată
specializarea (programul de studii) respectivă. Adeverinţa trebuie să menţioneze
acordul instituţiei de învăţământ superior ca absolventul să susţină examenul de
licenţă la UCB;
suplimentul la diplomă, în dublu exemplar, eliberat de instituţia de învăţământ
superior, din care să rezulte, pentru fiecare semestru şi an de studii, disciplinele
promovate, numărul de ore de activităţi didactice la fiecare disciplină (curs, seminar,
laborator, practică), forma de evaluare (examen, colocviu ş.a.), numărul de credite,
precum şi notele obţinute de absolvent.
copia actului de identitate;
trei fotografii color ¾ (realizate pe hârtie care să nu permită ştergerea tuşului ştampilei).

Art. 14. Lista candidaţilor ale căror lucrări de licenţă sunt respinse de conducătorul
ştiinţific se afişează cu trei zile înaintea susţinerii acesteia. Candidaţii respectivi pierd
dreptul de a se prezenta la examen. Ei vor reface lucrarea în baza observaţiilor formulate în
referatul întocmit, putându-se prezenta, pentru susţinerea examenului de licenţă, la o
sesiune ulterioară.
Capitolul III - EXAMENUL DE DISERTAŢIE
Art. 15. Ciclul II de studii universitare, studiile universitare de masterat se încheie
prin susţinerea examenului de disertaţie, a cărui promovare conduce la acordarea Diplomei
de Master. Pentru anul universitar 2011 – 2012 examenul de disertaţie se organizează într-o
singură sesiune, în luna iulie.
Art. 16. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi
susţinerea disertaţiei. Proba se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezenţa în
acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. Examenul se
consideră promovat dacă absolventul obţine cel puţin nota 6,00. Nota se calculează ca
medie aritmetică a notelor comisiei de examen, fără rotunjire. Notele membrilor
comisiei de examen sunt numere întregi, de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire
la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică.
Luarea decizilor la nivelul comisiilor se face prin consens sau pe bază de
majoritate simplă, în prezenţa tuturor membrilor.
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Art. 17. Pot susţine examenul de disertaţie, organizat de UCB, numai absolvenţii
proprii (promoţia 2012 sau anterioare) ai programelor de studii de masterat.
Art. 18. Lucrările de disertaţie vor avea cca. 50 de pagini A4 şi trebuie să conţină:
(a) stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), (b) contribuţii
personale, (c) bibliografie selectivă. La susţinerea lucrării de disertaţie se prezintă un referat
din partea conducătorului ştiinţific, în care se face o succintă analiză a lucrării, se propune
susţinerea sau respingerea lucrării, se menţionează elementele de autenticitate şi
originalitate ale lucrării, se propune susţinerea sau respingerea lucrării şi se acordă o notă.
Îndrumătorii lucrărilor de licenţă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea
originalităţii conţinutului acestora
Art. 19. Conducătorii ştiinţifici ai lucrărilor de disertaţie trebuie să fie profesori,
conferenţiari, lectori cu titlul ştiinţific de doctor şi răspund în solidar cu autorii pentru
originalitatea originalităţii conţinutului acestora şi calitatea lucrărilor elaborate şi
prezentate de absolvenţi examenul de disertaţie.
Art. 20. Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de disertaţie se vor
constitui următoarele categorii de comisii:
• Comisia Centrală pe Universitate;
• Comisii la nivelul specializărilor (programelor de studii) la care se organizează
examen;
• Comisii pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de disertaţie la nivelul
specializărilor (programelor de studii).
Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 21. Comisia Centrală, stabilită de rector şi aprobată de Senatul universitar, este
formată din 5-7 membri cu grad didactic de profesor sau conferenţiar universitar.
Atribuţiile Comisiei Centrale sunt: organizarea întocmirii formularisticii necesare
desfăşurării în bune condiţii a examenului; coordonarea verificării dosarelor şi a
suplimentelor pentru diplome ale absolvenţilor înscrişi la examen; coordonarea comisiilor
de susţinere; instruirea comisiilor de susţinere pe specializări (programe de studii) în
vederea realizării unei evaluări unitare, a respectării depline a eticii şi deontologiei
universitare; aprobarea rezultatelor obţinute în urma susţinerii lucrărilor.
Art. 22. Comisiile pe specializări (programe de studii), stabilită de rector, la
propunerea Consiliilor facultăţilor/departamentelor şi aprobată de Senatul universitar, sunt
formate din 5-9 membri cu grad didactic de profesor / conferenţiar / lector doctor şi au
ca atribuţii organizarea, sub conducerea comisiei centrale, a examenului de disertaţie în
toate componentele lor: vor verifica dosarele absolvenţilor, suplimentele la diplomă, vor
elabora graficul de susţinere a lucrărilor, vor lua măsurile necesare ca lucrările de
excepţie să fie reţinute şi vor propune comisiei centrale modul de valorificare a acestora.
Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic
de profesor universitar sau de conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen de
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finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiintific de doctor şi gradul didactic de lector
universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.
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.
Comisiile pe specializări (programe de studii) vor lua toate măsurile pentru asigurarea
unei exigenţe normale şi pentru respectarea eticii şi deontologiei universitare în
organizarea şi desfăşurarea examenelor de disertaţie, la nivelul specializării
(programului de studii). Comisiile pe specializări (programe de studii) vor valorifica
opiniile primite de la comisiile de susţinere a lucrărilor şi de la absolvenţii care au
dovedit o pregătire foarte bună cu privire la perfecţionarea acestei activităţi în anul
următor.
Art. 23. Comisiile pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de disertaţie, stabilită
de rector, la propunerea Consiliilor facultăţilor/departamentelor şi aprobată de Senatul
universitar, vor fi formate din: preşedinte (cu grad de cel puţin conferenţiar), doi-trei
membri şi un secretar. Membri unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi
gradul didactic de lector/conferenţiar/profesor. Secretarul comisiei de examen, care nu
are drept de evaluare, poate fi asistent universitar. Membrii acestor comisii au obligaţia
de a cunoaşte conţinutul lucrărilor, de a aprecia valoarea reală a acestora, precum şi de a
testa capacitatea absolvenţilor de a fi elaborat ei înşişi lucrările prezentate. În cazul în
care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei, la susţinerea lucrării
de către candidat, acesta dobândeşte calitatea de membru cooptat.
Art. 24. Înscrierea absolvenţilor la examenul de disertaţie se va face cu 10 zile
înainte de examen, pe bază de cerere scrisă, la secretariatul facultăţii. La cerere se
ataşează lucrarea de disertaţie, în două exemplare (primul pe suport de hârtie şi al doilea
pe suport electronic), însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea
lucrării şi se prezintă chitanţa privind plata taxei.
Art. 25. Dosarele absolvenţilor înscrişi la examenul de disertaţie cuprind:
• diploma de licenţă – original şi copie legalizată sau certificată;
• suplimentul la diploma de licenţă – copie;
• diploma de bacalaureat (sau echivalentă) –original şi copie legalizată sau certificată;
• certificatul de naştere şi, eventual, căsătorie în copie legalizată;
• adeverinţa eliberată de universitate, din care să rezulte calitatea de absolvent, cu
precizarea anului absolvirii, a specializării (programului de studii) şi a duratei
studiilor;
• copia actului de identitate;
• trei fotografii color ¾ (realizate pe hârtie care să nu permită ştergerea tuşului
ştampilei).
După susţinerea examenului de disertaţie, secretariatele tehnice vor completa dosarul
absolventului, adăugând suplimentul la diplomă, din care să rezulte, pentru fiecare an de
studiu, disciplinele promovate, numărul de ore prevăzute pentru fiecare disciplină (curs,
lucrări practice, seminar etc.), notele obţinute, punctele de credit şi media de absolvire,
rezultatele examenului de disertaţie.
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Art. 26. Lista candidaţilor ale căror lucrări de disertaţie sunt respinse de
conducătorul ştiinţific se afişează cu trei zile înaintea începerii examenului. Candidaţii
respectivi pierd dreptul de a se prezenta la examen. Ei vor reface lucrarea în baza
observaţiilor formulate în referatul întocmit, putându-se prezenta, pentru susţinerea
examenului de disertaţie, la o sesiune ulterioară.
Capitolul IV - ELIBERAREA DIPLOMELOR
Art. 27. În termen de 48 de ore de la încheierea examenului de licenţă / disertaţie,
comisiile vor transmite la rectorat rezultatele obţinute de absolvenţi pentru validare. În
urma validării rezultatelor de către Biroul Senatului, rectorul va emite decizia de
acordare a titlului de licenţiat / master, absolvenţilor care au promovat examenul de
finalizare a studiilor, decanatele vor elibera adeverinţele de absolvire, iar
compartimentul diplome va demara procedurile de procurare a diplomelor şi de
completare a acestora.
Art. 28. Absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată care au promovat
examenul de licenţă li se eliberează „Diplomă de licenţă". Absolvenţilor învăţământului
de masterat care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează „Diplomă de
master". Diplomele se eliberează în programul de studii/specializarea absolvit (a), de
către instituţia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării
examenului.
Art. 29. Pana la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc 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. Absolvenţilor care nu au
promovat examenul de licenţă/disertaţie li se eliberează, la cerere, un certificat de studii
universitare, care conţine informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat
şcolarizarea, perioada studiilor, mediile de promovare a anilor de studii.
Capitolul V - DISPOZIŢII FINALE
Art. 30. UCB va informa candidaţii, despre perioadele de susţinere, condiţiile de
înscriere, conţinut, tematici, bibliografie, programe, accesul la biblioteci, eventuale
cursuri de pregătire etc, prin afişare la sediile proprii şi, eventual, prin elaborarea de
îndrumare sau pe pagina web a instituţiei.
Art. 31. Rezultatele fiecărei probe, precum şi rezultatele finale ale examenului de
licenţă / disertaţie se comunică prin afişare la sediul instituţiei organizatoare şi pe pagina
web a instituţiei, în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii acesteia.
Art. 32. Nu pot fi contestate notele obţinute la examenele orale. Eventualele
contestaţii privind erorile rezultate din afişarea notelor se depun, la secretariatul
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facultăţii/Universităţii, în termen de 24 ore de la comunicarea acestora şi se rezolva 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 UCB şi sunt definitive.
Art. 33. Frauda şi tentativa de fraudă se sancţionează cu excluderea din examen. Se
consideră tentativă de fraudă şi prezentarea, în cadrul examenului, a unor lucrări de licenţă sau
disertaţie plagiate (fără citarea surselor), copiate ori procurate prin cumpărare sau pe alte căi.
Frauda sau tentativa de fraudă se consemnează printr-un proces verbal semnat de toţi membrii
comisiei de examen, însoţit, după caz, de probele care să ateste realitatea faptei.
Art. 34. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că sa obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi
deontologie universitară.
Art. 35. Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea examenului de
finalizare a studiilor în sesiunile anului 2012, candidaţii vor achita, la înscriere, o taxă
de 800 lei, atât pentru examenul de licenţă, cât şi pentru examenul de disertaţie. În cazul
absolvenţilor altei instituţii de învăţământ superior care susţin examenul de licenţă la UCB
plata taxelor se face la instituţia de origine, urmând ca suma totală să fie virată în contul
UCB, până la data înscrierii.
Art. 36. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cat şi secretarul
comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în
relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv. Membrii comisiei de
examen de finalizare a studiilor sunt remuneraţi pentru aceasta activitate exclusiv de
instituţia organizatoare.
Art. 37. Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă, respectiv,
examenul de disertaţie îl pot repeta într-o sesiune ulterioară, cu plata de către candidat, a
cheltuielilor aferente.
Art. 38. Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc 10 puncte
credit (5 puncte pentru prima probă şi 5 puncte pentru cea de-a doua), iar absolvenţii
care au promovat examenul de disertaţie primesc 10 puncte credit.
Art. 39. După susţinerea examenului de finalizare a studiilor, lucrările de licenţă /
disertaţie vor fi predate bibliotecilor UCB, unde pot fi consultate de public, cu
aprobarea decanilor. După o perioadă de doi ani se vor preda la arhivă.
Prezenta metodologie a fost aprobată de Biroul Senatului Universităţii „Constantin
Brâncoveanu” în şedinţa din 30 martie 2012.

PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. Ion Scurtu
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