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1. SCOP
Regulamentul stabileşte metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de selecţie, de
licenţă / diplomă şi de disertaţie desfăşurate pentru absolvenţii programelor de studii de licenţă şi de
master precum şi examenul de absolvire a modulelor psihopedagogice.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul este utilizat de către conducerea facultăţilor şi comisiile de examinare constituite în
USV cu ocazia organizării şi desfăşurării examenelor de selecţie şi de finalizare a studiilor pentru
absolvenţii proprii şi pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior care provin de la
programe de studii autorizate provizoriu sau acreditate sau care au absolvit modulele
psihopedagogice.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Legea nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul anual emis de Ministerul de resort, privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie
Ordinul nr. 5745/2012 - privind aprobarea Metodologie-cadru de organizare a programelor
de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea
certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava (aprobată în Şedinţa Senatului din data de 18.10.2012).

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

4.1.1 Absolvent – studentul care a acumulat toate creditele aferente disciplinelor din planul de
învăţământ sau care a obţinut note de trecere la toate disciplinele din planul de învăţământ.
4.1.2 Examen de licenţă – examen susţinut de absolvenţii programului de studii universitare de
licenţă organizate conform legii nr. 288 / 2004 şi legii nr. 84/1995.
4.1.3 Examen de diplomă – examen susţinut de absolvenţii programului de studii universitare de
licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti.
4.1.4 Examen de disertaţie – examen susţinut de absolvenţii programului de studii universitare
de masterat.
4.1.5 Examen de selecţie – examen susţinut de absolvenţii ciclului de studii de licenţă care provin
de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.
4.1.6 Examenul de absolvire – examen susţinut de absolvenţii programului de formare
psihopedagogică, Nivel I şi Nivel II.
4.1.7 Portofoliu didactic - pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea
competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare
psihopedagogică.
4.1.8 Lucrare de licenţă / proiect de diplomă / lucrare de disertaţie - lucrare prin care se
finalizează un ciclu de studii (licenţă/masterat).
4.2.

Abrevieri

CEAC
ECTS
USV

– Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
– Credite de studiu transferabile
– Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
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5. CONŢINUT
5.1.

Dispoziţii generale

5.1.1

Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004, se
finalizează cu examen de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul universitar
de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti.

5.1.2

Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, se
finalizează cu examen de disertaţie.

5.1.3

Programele de formare psihopedagogică, organizate în baza Ordinului 5745/2012, se
finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

5.1.4

În USV se organizează şi desfăşoară examen de licenţă / diplomă numai pentru:
a) programe de studii universitare de licenţă / specializări pentru care există acreditare;
b) programe de studii universitare de licenţă / specializări autorizate să funcţioneze
provizoriu, pentru care există, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii
universitare de licenţă / specializări acreditate.

5.1.5

La examenul de licenţă / diplomă organizat în USV pot participa absolvenţii proprii şi
absolvenţi proveniţi de la instituţii de învăţământ superior din ţară, în condiţiile prezentului
regulament.

5.1.6

În USV se organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii,
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.

5.1.7

În USV se organizează şi desfăşoară examen de absolvire pentru programul de formare
psihopedagogică, numai pentru absolvenţii proprii.

5.1.8

În USV, într-un an calendaristic, se pot organiza trei sesiuni de examinare pentru
finalizarea studiilor, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna
februarie a anului universitar următor. Calendarul sesiunilor şi durata acestora este stabilită
anual de Senatul USV.

5.1.9

Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă / diplomă se realizează de către
instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile.

5.1.10 Examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru
toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau instituţia de învăţământ
superior absolvită.
5.1.11 Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă / lucrării de disertaţie
sunt publice şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a
comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.
5.1.12 Fiecare facultate va elabora şi aproba anual metodologia proprie, privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de licenţă / diplomă / disertaţie, care constituie anexe la prezentul
Regulament si va include:
a) calendarul acţiunilor legate de finalizarea studiilor (data înscrierii la examenul de
selecţie şi de examinare pentru licenţă / diplomă / disertaţie, data predării lucrării şi data
susţinerii examenului de selecţie şi de examinare pentru licenţă / diplomă / disertaţie);
b) modul de susţinere a probei de evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
(scris, oral, probă practică);
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5.1.13 Pe pagina web a facultăţii vor fi afişate tematica şi bibliografia, criterii de evaluare a
absolventului în cadrul examenului de licenţă / diplomă / disertaţie şi componenţa
comisiilor.
5.2 Constituirea comisiilor
5.2.1 Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă/disertaţie şi a comisiilor pentru
soluţionarea contestaţiilor se aprobă de Consiliul de Administraţie (CA) cu minim 5 zile
înainte de susţinerea examenelor, după înscrierea candidaţilor, în vederea evitării
incompatibilităţilor.
5.2.2 Buna funcţionare a examenului de absolvire este asigurată prin intermediul comisiilor
organizate la nivelul facultăţii. Comisiile se constituie pe programe de studii / specializări.
Componenţa comisiilor este avizată de Consiliul facultăţii.
5.2.3 Pentru fiecare program de studii sunt desemnate, pentru desfăşurarea examenelor de
finalizare a studiilor, următoarele categorii de comisii:
a) Comisii pentru examenul de licenţă / diplomă;
b) Comisii pentru examenul de disertaţie;
c) Comisii pentru examenul de absolvire în vederea certificării competenţelor pentru
profesia didactică;
d) Comisii de selecţie;
e) Comisii de soluţionare a contestaţiilor.
5.2.4 Comisiile sunt constituite din cel puţin trei cadre didactice titulare propuse de Consiliul
departamentului cu următoarea componenţă: un preşedinte (poate fi şi corector lucrare
scrisă), cel puţin doi membri şi un secretar. Secretarul nu are drept de notare sau de vot.
5.2.5 Comisiile propuse vor avea membri titulari şi 1-2 membri supleanţi.
5.2.6 Membrii comisiilor de examinare pentru licenţă / diplomă trebuie:
a) să deţină titlul de doctor;
b) să fie specialist recunoscut în domeniul programului de studii, dovedit prin
competenţele obţinute prin diplome şi/sau activitatea ştiinţifică.
5.2.7

Membrii comisiilor de examinare pentru disertaţie trebuie:
c) să deţină titlul de doctor;
d) să fie specialist recunoscut în domeniul specializării, dovedit prin competenţele obţinute
prin diplome şi/sau activitatea ştiinţifică.

5.2.8 Membrii comisiei de examinare sau selecţie nu pot face parte din comisiile de soluţionare a
contestaţiilor.
5.2.9 Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea
contestaţiilor nu se pot afla cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până
la gradul al III-lea inclusiv.
5.2.10 Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă / diplomă şi disertaţie şi a comisiilor
pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al facultăţii. Membrii comisiilor
vor da o declaraţie privind lipsa incompatibilităţii sau a intereselor.
5.3.
5.3.1

Verificarea lucrărilor de absolvire privind gradul de similitudine
(1) Lucrările de licenţă / diplomă / disertaţie vor fi predate, în format document electronic
pe CD/DVD, coordonatorului lucrării sau persoanei desemnate de către conducerea
facultăţii pentru verificarea conţinutului. (2) Predarea se va realiza cu minim 3 zile
lucrătoare înaintea primei probe a examenului de absolvire.

5.3.2

(1) Lucrările vor fi structurate astfel încât să se poată distinge conţinutul propriu-zis de
celelalte părţi ale lucrării (cuprins, rezumat, bibliografie şi anexe). (2) În softul utilizat
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pentru verificarea gradul de similitudine se va introduce doar conţinutul. (3) Înainte de
introducere se va verifica dacă nu există între cuvinte litere mascate prin colorarea în alb.
5.3.3

(1) În situaţia în care în conţinut se regăsesc contribuţii ştiinţifice care urmează să fie
publicate la conferinţe sau în reviste, vor fi precizate pasajele / subcapitolele care vor fi
excluse din verificare. (2) Excluderile vor fi precizate de către coordonatorul lucrării printrun document ce însoţeşte formatul electronic al lucrării.

5.3.4

(1) Persoana desemnată să efectueze verificarea lucrărilor va trimite Raportul de
similitudine către coordonator în format electronic. (2) Coordonatorul lucrării va examina
coeficientul (indexul) de preluare a anumitor informaţii existente, urmărind ca indexul
(coeficientul) de similitudine, fără a exista citare sau încadrarea textului între ghilimele
(determinat exclusiv pe baza propoziţiilor/frazelor similare) să nu depăşească 9% din
conţinutul lucrării, indiferent de tipul sursei de unde s-a realizat preluarea, respectiv 4%
dintr-o singură sursă.

5.3.5

(1) În cazul în care lucrarea respecta cerinţele de la punctul 5.3.4, coordonatorul lucrării de
absolvire avizează favorabil acceptarea ei în vederea susţinerii. (2) In cazul în care
coordonatorul constată neîndeplinirea condiţiilor de la 5.3.4 poate aviza favorabil sau
respinge lucrarea anexând un raport justificativ. (3) Avizul va fi trecut pe Raportul de
similitudine care va fi ataşat obligatoriu lucrării de absolvire a studiilor. (4) O copie a
Raportului va fi arhivată la secretariatul facultăţii alături de celelalte documente de examen.

5.4.
5.4.1

Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului
Înscrierea la examenul de licenţă / diplomă / disertaţie se face prin depunerea la
secretariatul facultăţii de către fiecare absolvent a următoarelor documente:
a) cerere de înscriere (tipizată);
b) copie conformă cu originalul a diplomei de Bacalaureat anexată de către Serviciul
Secretariat – pentru examenul de licenţă / diplomă;
c) copie conformă cu originalul a diplomei de licenţă sau echivalentă anexată de către
Serviciul Secretariat – pentru examenul de disertaţie;
d) certificat de naştere, în copie;
e) carte de identitate, în copie;
f) certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul);
g) două fotografii ¾;
h) copie după chitanţa de plată a taxei de examinare (pentru absolvenţii proveniţi de la
alte instituţii de învăţământ superior).

5.4.2

Înscrierea la examenul absolvire în vederea certificării competenţelor pentru profesia
didactică se face prin depunerea la secretariatul facultăţii de către fiecare absolvent a
următoarelor documente:
a) cerere de înscriere (tipizată);
b) carte de identitate, în copie;
c) certificat de naştere, în copie;
d) certificatul de căsătorie, în copie (unde este cazul);
e) copie conformă cu originalul a diplomei de licenţă (pentru absolvenţii cursurilor
postuniversitare cu frecvenţă - Nivel I şi Nivel II şi pentru absolvenţii Nivelului II);
f) certificat de absolvire a Nivelului I, în copie conformă cu originalul – pentru
absolvenţii Nivelului II.

5.4.3

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în
sesiunile programate.

5.4.4

Decanul desemnează prin decizie o persoană pentru certificarea documentelor conform cu
originalul.
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5.4.5

Depunerea cererii şi a documentelor se face conform calendarului propus de fiecare
facultate.

5.4.6

Absolvenţii care se înscriu la examenul de selecţie vor depune pe lângă documentele mai
sus menţionate şi (1) Foaia matricolă (în original şi copie conformă cu originalul), (2)
Diploma de Bacalaureat (în original), precum şi alte documente prevăzute în protocolul
încheiat între USV şi instituţiile de învăţământ superior de unde provin.

5.4.7

(1) Lucrările în format tipărit şi legat vor fi însoţite de o declaraţie olografă pe propria
răspundere prin care îşi asumă responsabilitatea originalităţii lucrării. (2) Declaraţia va fi
dată în faţa coordonatorului şi va fi semnată de acesta şi de absolvent. (3) Prin declaraţie,
formular R54 F02, absolvenţii sunt informaţi în legătură cu interdicţia de a comercializa /
transmite lucrarea către un terţ în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a
calităţii de autor al lucrării de licenţă / diplomă / disertaţie.

5.4.8

Candidatul a cărui lucrare de licenţă / diploma / disertaţie a fost respinsă de îndrumătorul
ştiinţific nu se poate prezenta la examenul de finalizare a studiilor şi este considerat absent.

5.5.
5.5.1

Obligaţii ale absolvenţilor din alte instituţii de învăţământ superior
La examenul de licenţă / diplomă pot participa absolvenţii de la alte instituţii de învăţământ
superior dacă:
a) instituţia şi programul de studii de licenţă de unde provin sunt acreditate sau autorizate
provizoriu;
b) programul de studii de licenţă absolvit de aceştia se regăseşte în structura de programe
acreditată din USV;
c) există un protocol aprobat de Senatul USV cu instituţia de învăţământ superior de la
care provin;
d) au primit aprobarea pentru participare din partea Senatului din USV;
e) au achitat taxele de examinare.

5.5.2

Absolvenţii proveniţi din alte instituţii de învăţământ superior sunt obligaţi să se încadreze
în programul şi în condiţiile de examinare impuse de USV şi să se pregătească în acord cu
tematica şi bibliografia de examinare propusă.

5.5.3

În situaţiile prevăzute de 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, susţinerea examenului de licenţă / diplomă este condiţionată de
promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie.

5.6.
5.6.1

Organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie
Examenul de selecţie se organizează pentru absolvenţii care provin de la instituţii de
învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

5.6.2

Susţinerea examenului de selecţie este condiţie preliminară de înscriere şi susţinere a
examenului de licenţă / diplomă în USV.

5.6.3

Examenul de selecţie constă dintr-o probă scrisă prin care se evaluează competenţele
cognitive pe baza unei bibliografii avizate de Consiliul facultăţii.

5.6.4

Bibliografia şi tematica vor fi stabilite de directorul de departament sau de o persoană
desemnată de acesta împreună cu membrii comunităţii academice şi va fi afişată pe pagina
web a facultăţii cu cel puţin două luni înainte de susţinerea probelor de examinare.

5.6.5

Subiectele de examinare vor fi stabilite de comisia de examinare în ziua examinării şi vor fi
trase la sorţi în faţa participanţilor. Pentru examen este obligatorie prezenţa a minim 3 seturi
de subiecte cu un grad se suprapunere de maximum 20% între fiecare două din ele.
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5.6.6

Lucrările scrise ale participanţilor vor fi sigilate pentru asigurarea anonimatului. Corectarea
lucrărilor scrise se face de o comisia de examinare desemnată de Consiliul facultăţii. Notele
acordate de membrii comisiei sunt numere întregi de la 10 la 1. Media minimă de
promovare, calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei, este 5,00.

5.6.7

Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de
licenţă / diplomă, în cadrul USV.

5.7.
5.7.1

Examinarea pentru programele de licenţă / diplomă care funcţionează provizoriu
(1) Absolvenţii programelor de studii de licenţă din USV autorizate să funcţioneze
provizoriu vor susţine examenul de licenţă / diplomă în USV doar dacă în cadrul domeniului
de licenţă există un alt program acreditat. (2) În cazul programelor de studii unice autorizate
să funcţioneze provizoriu într-un domeniu de licenţă, examenul de licenţă / diplomă poate fi
susţinut în USV, cu avizul Agenţiei Române de asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior.

5.7.2

(1) Absolvenţii programelor de studii de licenţă din USV autorizate să funcţioneze
provizoriu vor susţine examenul de licenţă / diplomă la altă instituţie de învăţământ superior
în baza protocolului, încheiat între cele două instituţii, cu aprobările senatelor universitare,
după avizele consiliilor de administraţie. (2) Prin excepţie, pentru situaţii deosebite,
temeinic motivate, instituţia organizatoare poate desfăşura susţinerea examenului de licenţă
în cadrul USV, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii, numai cu aprobarea
ministerului de resort.

5.7.3

Elaborarea protocolului se face de către directorul de departament care gestionează
programul de studii şi decanul facultăţii.

5.7.4

(1) La solicitarea unei instituţii de învăţământ superior pentru participarea unor absolvenţi la
examenul de licenţă / diplomă în cadrul unei facultăţi din USV, decanul facultăţii în care se
desfăşoară susţinerea examenului va reprezenta facultatea pentru încheierea protocolului.
(2) După stabilirea acordului şi primirea protocolului, acestea se vor înainta spre avizare
Consiliului de administraţie şi spre aprobare Senatului USV şi pentru obţinerea semnăturii
rectorului. (3) Acoperirea cheltuielilor se face în baza protocolului încheiat, avându-se în
vedere Planul de taxe aprobat de Senatul USV pentru fiecare an universitar. (4) modalitatea
de efectuarea plăţii taxei se va stabili prin protocolul încheiat între cele două instituţii.

5.7.5

Absolvenţii USV care participă la susţinerea examenului de licenţă / diplomă în altă
instituţie de învăţământ superior vor suporta eventualele cheltuieli conform protocolului
dintre cele două instituţii.

5.8.
5.8.1

Examinarea pentru finalizare a studiilor de licenţă organizate în baza Legii nr. 84/1995
Programele de studii universitare pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de
studii, se finalizează:
a) cu examen de licenţă / diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă
durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.

5.8.2

Examenul de licenţă / diplomă se va desfăşura în acelaşi condiţii ca şi examenul de licenţă /
diplomă organizat pentru ceilalţi absolvenţi.

5.8.3

Examenul de absolvire va consta dintr-o singură probă, ce constă în prezentarea şi
susţinerea unui portofoliu.
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Desfăşurarea examenului de licenţă / diplomă

5.9.1 Pot susţine examenul de licenţă/diplomă:
a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii / specializări acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu sau în lichidare;
b) absolvenţii care au absolvit examenul de selecţie conform prevederilor de la punctul 5.4.
5.9.2 Examenul de licenţă / diplomă constă din 1-2 probe, după cum urmează:
a) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă.
5.9.3 Consiliul facultăţii va stabili prin metodologie proprie modul de susţinere a probei pentru
evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
5.9.4 (1) În cazul susţinerii a două probe, media de promovare a examenului de licenţă / diplomă
trebuie să fie cel puţin 6,00. (2) Nota de promovare a fiecărei probe trebuie să fie cel puţin
5,00. (3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei
de examen, precum şi media examenului de licenţă / diplomă se determină cu două
zecimale, fără rotunjire. (4) Notele acordate de fiecare membru al comisiei la probele de
examen sunt numere întregi de la 10 la 1 in cazul evaluării orale, iar in cazul probelor scrise
notarea se face conform metodologiei proprii.
5.9.5 (1) În cazul susţinerii unei singure probe, nota de promovare trebuie să fie cel puţin 6,00. (2)
Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire superioară.
5.9.6 Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă / diplomă nu
este publică.
5.9.7 (1) În cazul susţinerii a două probe, media de promovare a examenului de licenţă / diplomă
reprezintă media aritmetică a mediilor celor două probe. (2) Mediile probelor se calculează
ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. (3) Media examenului de
finalizare a studiilor se calculează ca medie a probelor de concurs, cu două zecimale, fără
rotunjire superioară.
5.9.8 Mediile obţinute ca urmare a susţinerii probelor de examinare se centralizează în
Cataloagele R54 – F03, R54 – F04 şi în Centralizatorul rezultatelor R54 – F05.
5.10.

Desfăşurarea examenului de disertaţie

5.10.1 Pot susţine examenul de disertaţie absolvenţii de învăţământ superior ai specializărilor
acreditate.
5.10.2 Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea
lucrării de disertaţie.
5.10.3 (1) Nota la lucrarea de disertaţie se acordă de fiecare membru al comisiei, după prezentarea
şi susţinerea lucrării. (2) La prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie se evaluează
capacitatea absolventului de a utiliza competenţele dobândite pentru soluţionarea temei
primite. (3) Fiecare membru al comisiei acordă o notă de la 10 la 1, ca numere întregi,
media finală fiind media aritmetică a acestor note.
5.10.4 (1) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. (2) Media
examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire superioară.
5.10.5 Mediile obţinute ca urmare a desfăşurării examenului de disertaţie se centralizează în
Catalogul R54 – F07 şi în Centralizatorul rezultatelor R54 – F08.
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5.11. Desfăşurarea examenului de absolvire a programele de formare psihopedagogică în
vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
5.11.1

(1) Examenul de absolvirea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării
competenţelor pentru profesia didactică constă într-o singură probă, şi anume elaborarea şi
susţinerea unui portofoliu didactic. (2) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se
stabilesc prin metodologie proprie.

5.11.2

Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare pentru profesia didactică se
alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor
didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

5.11.3

Examenul de absolvire se va susţine oral în faţa comisiei de către absolvenţii programului
de formare psihopedagogică

5.11.4

Pentru examenul de absolvire, media minimă de promovare este şase.

5.12. Consemnarea rezultatelor examenelor
5.12.1 Rezultatele evaluărilor vor fi consemnate în documentele de examinare: Cataloagele pentru
cele două probe, Centralizatorul notelor acordate de membrii comisiei, Centralizatorul
rezultatelor finale şi Raportul de examen.
5.12.2 Secretarul comisiei va completa în catalog rezultatele obţinute la examenul de finalizarea
studiilor ce va conţine şi notele acordate de fiecare membru al comisiei. Catalogul va fi
semnat de membrii comisiei.
5.12.3 Documentele vor fi întocmite de către secretarul comisiei de examinare în două exemplare
şi vor fi semnate de membrii comisiei de examinare şi, după caz, de coordonatorii lucrărilor
de absolvire.
5.13. Comunicarea rezultatelor
5.13.1 Afişarea rezultatelor examenului de finalizare a studiilor - pe probe - se face la sediul şi pe
pagina web a facultăţii organizatoare, cu menţionarea datei şi a orei de afişare, în termen de
cel mult 48 de ore de la data susţinerii ultimei probe.
5.13.2 (1) Contestaţiile referitoare la desfăşurarea examinării se pot face în conformitate cu
prevederile procedurii PG 03. (2) Contestaţia se poate referi doar la rezultatele unei probe
scrise. (3) Contestaţiile se depun la Secretariatul facultăţii, în termen de 24 de ore (1 zi
lucrătoare) de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data
încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. (4)
Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
5.13.3 Examenul nepromovat de finalizare a studiilor organizat în USV se poate repeta într-o
sesiune ulterioară, cu plata taxelor stabilite de senat.
5.14. Eliberarea documentelor de absolvire
5.14.1 Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
eliberează, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
5.14.2 Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenţii
care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, adeverinţe de absolvire a
studiilor.
5.14.3 Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma
şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile
din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare: a. domeniul de studii
universitare; b. programul de studii/specializarea; c. perioada de studii; d. media de
10/23

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

finalizare a studiilor; e. 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)..
5.14.4 În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
5.14.5 Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare care va cuprinde informaţiile privind mediile de promovare a
anilor de studii.
6. RESPONSABILITĂŢI
6.1

Senatul are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) aprobă calendarul desfăşurării sesiunilor de desfăşurare a examenelor de finalizare a
studiilor;
b) aprobă susţinerea examenului de licenţă / diplomă a absolvenţilor USV într-o altă
instituţie de învăţământ superior;
c) aprobă susţinerea examenului de licenţă / diplomă a absolvenţilor din alte instituţii de
învăţământ superior;
d) aprobă protocoalele încheiate cu instituţiile de învăţământ superior privind participarea
absolvenţilor care provin de la alte instituţii acreditate sau autorizate provizoriu la
examenul de finalizare a studiilor care sunt organizate în USV;
e) aprobă protocoalele încheiate cu instituţiile de învăţământ superior privind participarea
absolvenţilor din USV care doresc să susţină examenul de finalizare a studiilor
organizate în alte instituţii acreditate;
f) aprobă cuantumul taxelor de participare la examenele de finalizare a studiilor;
g) aprobă comisiile pentru examenul de licenţă / diplomă / disertaţie, comisiile de selecţie
şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

6.2

Decanul are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) răspunde în faţa senatului universitar pentru buna desfăşurare a examenelor de selecţie
şi de finalizare a studiilor (licenţă / diplomă / disertaţie), în condiţiile respectării
normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
b) elaborează metodologia de examinare;
c) elaborează protocoalele dintre instituţii pentru absolvenţii facultăţii care urmează să
susţină examenul de licenţă / diplomă la alte instituţii de învăţământ superior;
d) negociază condiţiile de participare a absolvenţilor proprii la examenele de licenţă /
diplomă desfăşurate în alte instituţii de învăţământ superior;
e) negociază condiţiile privind participarea la examenele de licenţă / diplomă a
absolvenţilor proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior desfăşurate în
facultate;
f) supune avizării consiliului facultăţii şi aprobării senatului protocoale încheiate cu
instituţiile de învăţământ superior privind desfăşurarea examenelor de finalizare a
studiilor;
g) trimite rectorului protocoale aprobate pentru semnare şi trimite un exemplar către
instituţia de învăţământ superior cu care s-a încheiat protocolul;
h) întocmeşte metodologia proprie de susţinere a examenului de selecţie şi de finalizare a
studiilor, după caz, şi o supune avizării consiliului facultăţii şi aprobării senatului cu cel
puţin trei luni înaintea desfăşurării primei probe;
i) asigură publicarea pe pagina web a facultăţii a informaţiilor necesare desfăşurării
examenelor de finalizare a studiilor şi a examenelor de selecţie;
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j) emite ordin de înlocuire a membrilor titulari indisponibili cu membri supleanţi;
k) semnează rezultatele examenelor de selecţie şi de finalizare a studiilor.
6.3

Directorul de departament are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) răspunde în faţa consiliului facultăţii pentru buna desfăşurare a examenelor de selecţie şi
de absolvire a studiilor (licenţă / diplomă / disertaţie), în condiţiile respectării normelor
de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
b) împreună cu Consiliul departamentului face propuneri pentru componenţa comisiilor de
selecţie, de licenţă / diplomă şi/sau de disertaţie, după caz şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
c) supune comisiile spre avizare consiliului facultăţii şi spre aprobare senatului;
d) transmite decanului propunerile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
licenţă / diplomă şi/sau de disertaţie;
e) transmite decanului informaţiile necesare desfăşurării examenelor de licenţă / diplomă
şi/sau de disertaţie în vederea publicării pe pagina web a facultăţii;
f) desemnează şi anunţă cadrele didactice care vor participa la supravegherea absolvenţilor
în timpul examenului de selecţie şi de finalizare a studiilor, atunci când este cazul.

6.4

Consiliul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) avizează metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă /
diplomă şi/sau de disertaţie;
b) avizează bibliografia pentru susţinerea examenului de selecţie;
c) avizează componenţa comisiilor;
d) avizează protocoalele încheiate de decan cu alte instituţii de învăţământ superior pentru
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor;
e) analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie;
f) aprobă subiectele şi criteriile de notare.

6.5

Comisia de examen are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) participă la susţinerea probelor de examinare;
b) evaluează şi notează capacitatea absolvenţilor de a soluţiona testul şi/sau tema primită;
c) comunică absolvenţilor rezultatele obţinute;
d) transmite rezultatele finale pentru publicarea la avizier şi pe pagina web a facultăţii;
e) aduce la cunoştinţa directorului de departament şi a decanului situaţiile de încălcare a
eticii academice.

6.6

Îndrumătorul ştiinţific are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) îndrumă studentul în procesul realizării lucrării de licenţă / diplomă / disertaţie, atât în
privinţa conţinutului, cât şi în privinţa formei;
b) întocmeşte referatul prin care se evaluează lucrarea de licenţă / diplomă / disertaţie şi îl
predă studentului pentru a fi ataşat lucrării;
c) avizează cererea de înscriere a studentului;
d) semnează declaraţia şi raportul de similaritate privind originalitatea lucrării de licenţă /
diplomă / disertaţie, pentru a fi ataşată lucrării.

6.7

Secretariatul facultăţii are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) primeşte şi verifică documentele de înscriere la examenul de selecţie / licenţă / diplomă
/ disertaţie depuse de absolvenţi;
b) transmite copii după decizia de numire a comisiilor de concurs către membrii
desemnaţi;
c) stabileşte sălile de desfăşurare a examenelor şi anunţă ora şi data susţinerii;
d) arhivează documentele examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie;
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e) elaborează şi difuzează ordinul de înlocuire în cadrul comisiilor a membrilor titulari cu
membri supleanţi;
f) primeşte contestaţiile şi le înaintează comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1
Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului universitar.
7.2
Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.
7.3
Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rector.
7.4
Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a Regulamentului aprobat prin Hotărârea
Senatului USV numărul 139 din 27.10.2016.

8. ANEXE
Lista anexelor care însoţesc această procedură este redată după cum urmează:

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10

Denumire
Cerere de înscriere
Model declaraţie
Catalogul de examen, proba 1
Catalogul de examen, proba 2
Centralizatorul rezultatelor la examenul de licenţă / diplomă
Raportul de examen licenţă / diplomă
Catalogul cu rezultatele obţinute la prezentarea şi susţinerea
disertaţiei
Centralizatorul rezultatelor la examenul de disertaţie
Raportul de examen disertaţie
Declaraţie lipsă incompatibilitate / interese
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DECAN,

ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC,

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)_____________________________________________________________
_______, CNP _________________, absolvent(ă), promoţia ______, programul de studii /
specializarea ____________________, studii universitare de licenţă / master ( __ ani), doresc să mă
înscriu la examenul de licenţă / diplomă / disertaţie, sesiunea ________.
Tema lucrării de licenţă / diplomă / disertaţie
__________________________________:_____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Îndrumătorul ştiinţific este ____________________________________________________

Telefon mobil absolvent ______________________________
Modificările ulterioare mă oblig să le aduc la cunoştinţă, în timp util, serviciului secretariat.

Data,

Semnătura absolventului,

Îndrumător ştiinţific: la această dată, absolventul menţionat mai sus nu are datorii (material
didactic) faţă de îndrumătorul ştiinţific ……………………..…. (semnătura îndrumătorului).
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Declaraţie
privind originalitatea proiectului de licenţă /diplomă / disertaţie

Subsemnat(a / ul), _______________________________, cu domiciliul în ___________________,
jud. ___________________, str. ____________________, nr. ___________, născut(ă) la data de
___________________, identificat prin ______, seria _____, nr. ______

absolvent(ă) al

Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de ____________________, programul de
studii / specializarea _______________, între anii ___________, declar pe propria răspundere,
cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în declaraţii şi dispoziţiile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 referitoare la plagiat, că lucrarea intitulată ____________________, pe care
urmează să o susţin în faţa comisiei este originală, îmi aparţine şi îmi asum ca autor conţinutul său
în întregime. De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea să fie verificată prin orice
modalitate legală, pentru confirmarea originalităţii, consimţind inclusiv la introducerea conţinutului
său într-o bază de date în acest scop.
Am luat la cunoştinţă faptul că îmi este interzisă comercializarea / transmiterea lucrării mele către
un terţ în vederea facilitării falsificării de către acesta a calităţii de autor al lucrării.

Data azi, _______________, în faţa noastră:

Coordonator ştiinţific,

Absolvent,

Grad didactic, Prenume, Nume

Prenume Nume

15/23

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor

Anexa 3
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________
Domeniul de studiu: __________________________
Programul de studii / specializarea: ___________________________,
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite

EXAMEN DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ

CATALOG
cu rezultatele la proba 1 - EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE
SPECIALITATE*
promoţia______
Nota acordată
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
absolventului

P

M1

M2

M3

M4

Media obţinută
la proba 1 __ credite

1.
2.
3.
4.
* - denumirea probei (dacă este cazul)

Data_____________________
COMISIA
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
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MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________
Domeniul de studiu: __________________________
Programul de studii / specializarea: ___________________________,
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite
EXAMEN DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ
CATALOG
cu rezultatele la proba 2 - PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ / PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
promoţia______
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
absolventului

Titlul lucrării

Numele şi
prenumele
coordonatorului

1.
2.
3.
COMISIA
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Semnătura

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
Data________________________
17/23

Nota acordată
P

M1

M2

M3

M4

Media
obţinută la
proba 2
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Anexa 5
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________
Domeniul de studiu: __________________________
Programul de studii / specializarea: ___________________________,
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite

EXAMEN DE LICENŢĂ / DIPLOMĂ

CENTRALIZATORUL
rezultatelor obţinute la examenul de licenţă/diplomă

promoţia _____

Numele şi
prenumele
candidatului

Nr.
crt.

Media obţinută la
proba 1 - Evaluarea
cunoştinţelor
fundamentale şi de
specialitate* __ credite

Media obţinută la
proba 2 - Prezentarea
şi susţinerea lucrării
de licenţă /
proiectului de
diplomă -__credite

Media finală a
examenului de
licenţă /
diplomă

Rezultatul final
Admis/Respins

1.
2.
3.

* - denumirea probei (dacă este cazul)

Data,
COMISIA
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Semnătura

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
VIZAT

Nume, prenume

Decan
Secretar şef facultate
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Data

Semnătura
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Ştefan cel Mare
Suceava

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor

Anexa 6
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________
Domeniul de studiu: __________________________
Programul de studii / specializarea: ___________________________,
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite
EXAMEN DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ

RAPORT
asupra desfăşurării examenului de licenţă/diplomă
Examenul de licenţă / diplomă pentru programul de studii / specializarea __________________,
cursuri_________ s-a desfăşurat în ziua de ____________ şi a constat din două probe: prima probă
- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (denumirea probei - dacă este cazul) şi a
doua probă - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă / proiectului de diplomă, candidatul
primind câte o notă pentru fiecare din cele două probe, media examenului de licenţă / diplomă fiind
media aritmetică a celor două note.
Comisia pentru examenul de licenţă / diplomă, numită prin Decizia Rectorului nr. _______,
s–a întrunit în următoarea componenţă:
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Semnătura

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
La examenul de licenţă/diplomă s-au înscris ___ absolvenţi de la programul de studii /
specializarea ____________________, cursuri ______, promoţia ______.
Din absolvenţii înscrişi, ____ absolvenţi s-au prezentat / nu s-au prezentat la examenul de
licenţă/diplomă.
Mediile examenului de licenţă/diplomă obţinute de absolvenţii prezenţi la examen, în
sesiunea __________________, specializarea ____________________ au fost următoarele:
promoţia ______
Media examenului de
licenţă/diplomă
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99
9 – 9,99
10

Nr. note

Preşedinte,
Data______________

____________________
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Anexa 7
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA
FACULTATEA DE ______________________
SESIUNEA ________
Programul de studii / Specializarea: ______________
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite
EXAMEN DE DISERTAŢIE
CATALOG
cu rezultatele obţinute la prezentarea şi susţinerea disertaţiei
promoţia _____
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Numele şi prenumele
candidatului

Titlul lucrării de
disertaţie

Numele şi prenumele
coordonatorului

Data,
COMISIA
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Semnătura

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
20/23

P

Nota acordată
M1 M2 M3

M4

Media
obţinută

Rezultatul final
Admis/Respins
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Anexa 8
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA
FACULTATEA DE ______________________
SESIUNEA ________
Programul de studii / Specializarea: ______________
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite

EXAMEN DE DISERTAŢIE
CENTRALIZATORUL
rezultatelor obţinute la EXAMENUL DE DISERTAŢIE

promoţia ____
Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele candidatului

Media examenului de
disertaţie ___ credite

Rezultatul final
Admis/Respins

2.
3.
4.
Data,

COMISIA
Funcţia

Grad didactic, nume, prenume

Semnătura

Preşedinte (P)
Membru (M1)
Membru (M2)
Membru (M3)
Membru (M4)
Secretar
VIZAT
Decan,
Secretar şef facultate,

Nume, prenume
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Data

Semnătura
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Anexa 9
MINISTERUL ___________________________
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________
Domeniul de studiu: __________________________
Programul de studii de master: ___________________________,
Cursuri ____________, ___ ani, _______ credite

EXAMEN DE DISERTAŢIE

RAPORT
asupra desfăşurării examenului de disertaţie
Examenul de disertaţie pentru programul de studii de master _________________________ s-a
desfăşurat, conform programării, în ziua de _______, în prezenţa unei comisii numită prin Decizia
Rectorului nr. ______ formată din:
Preşedinte: _______________________
Membri: _______________________
_______________________
_______________________
Secretar: _______________________
La examenul de disertaţie s-au înscris ___ absolvenţi de la programul de studii de master, cursuri
______, promoţia ______.
Din absolvenţii înscrişi, ____ absolvenţi s-au prezentat / nu s-au prezentat la examenul de disertaţie.

Mediile examenului de disertaţie obţinute de absolvenţii prezenţi la examen, în sesiunea _______,
programul de studii de master __________ au fost următoarele:
promoţia ______
Media examenului de disertaţie
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99
9 – 9,99
10

Nr. note

Preşedinte,
____________________
Data_________________________
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Anexa 10
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" SUCEAVA
FACULTATEA DE ________________
SESIUNEA: _____________

Declaraţie,

Subsemnatul, _________________________, membru în comisia de licenţă / diplomă /
disertaţie / selecţie / contestaţie / absolvire __________________ programul de studii /
specializarea _________________________________________________ prin prezenta, declar pe
propria răspundere că nu sunt în relaţie de soţ, afin şi rudă până la gradul al III-lea inclusiv cu cei
examinaţi sau cu ceilalţi membri ai comisiei.

Data,

Semnătura,
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