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REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA  
EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

SESIUNILE - iulie 2015 / februarie 2016 
  
I. ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

Art. 1. Examenul de finalizare a studiilor în învățământul superior, din cadrul 
Universităţii ”Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe 
Medicale şi Comportamentale se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor: 
Legii nr. 288/ 2004, privind organizarea studiilor de licenţă; Legea educației 
naționale nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 404/ 2006 
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; OM 295/  
2007, privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în 
învăţământul superior; OMEN nr. 183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfăș̆urare a examenelor de licență/diplomă și disertație, precum 
și alte reglementări  legale în vigoare.  

Art. 2. (1) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor se 
realizează în două sesiuni: 

a) de vară (desfăşurată în luna iulie, conform structurii anului 
universitar), 
b) de restanță (desfăşurată în luna februarie 2016), pentru absolvenţii 
care nu au promovat sau nu s-au prezentat in prima sesiune. 

(2) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de finalizare 
a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă. 

Art. 3. (1) La examenele de finalizare a studiilor pot participa absolvenți ai Facultății 
de Științe Medicale și Comportamentale, cu situaţia şcolară încheiată şi care au 
îndeplinit pe lângă toate obligaţiile şcolare prevăzute în planul de învăţământ şi 
alte obligaţii conform contractelor de studii precum şi alte reglementări  legale în 
vigoare. 

(2) Calendarul de desfăşurare al examenelor de licenţă/ disertaţie se 
stabileşte la nivelul facultăţii prin structura anului universitar  propusă de către 
Consiliul Facultăţii şi aprobată de către Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” 
din Tg-Jiu. Examenele de finalizare a studiilor vor fi organizate înaintea examenului 
de admitere. 

(3) Calendarul desfăşurării examenului de licenţă, sesiunea iulie 2015: 
- 29.iunie – 08.iulie.2015 – Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă; 
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- 14.iulie.2015 – Proba nr. 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specia-
litate, probă orală; 
- 15.iulie.2015 – Proba nr. 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă; 

(4) Calendarul desfăşurării examenului de disertaţie, sesiunea iulie 2015: 
- 29.iunie – 08.iulie.2015 - Înscrierea candidaţilor pentru examenul de disertaţie; 
- 16.iulie.2015 – Proba - Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie; 

(5) Calendarul desfăşurării examenului de licenţă şi de disertaţie, sesiunea 
februarie 2016, se va stabili conform structurii anului universitar aprobată de 
Senat, pentru absolvenţii care nu au promovat sau nu s-au prezentat in prima 
sesiune, în funcţie de numărul de solicitări în acest sens. 

Art. 4. (1) Structura examenului de licenţă  este următoarea: 
Proba nr. 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, 
probă orală; 

 Proba nr. 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 (2) Structura examenului de disertaţie este următoarea: 
 Proba: Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, probă orală.  

(3) Pentru examenul de licenţă, proba nr. 1. Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate, probă orală, departamentul facultăţii va elabora 
tematicile din aria disciplinelor stabilite prin prezenta metodologie, se vor supune 
aprobării consiliului facultăţii şi se vor afişa la avizierele facultăţii cu cel puţin 3 luni 
înainte de susţinerea probei. 

(4) Disciplinele pentru proba nr. 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi 
de specialitate pentru examenul de licenţă la programul de studii universitare de 
licenţă Educaţie fizică şi sportivă, sunt împărţite în două grupe:  

 A. Discipline fundamentale  
  A.1. Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului; 
  A.2. Gimnastica de bază; 
  A.3. Bazele generale ale atletismului; 
  A.4. Fundamente ştiinţifice ale jocurilor de echipă (la alegere  

   unul dintre Baschet, Handbal, Fotbal, Volei) 

 B. Discipline de specialitate 
 B.1. Metodica predării gimnasticii în şcoală; 
 B.2. Metodica predării atletismului în şcoală; 
 B.3. Metodica predării jocului de echipă în şcoală (la alegere 
 dintre Baschet, Handbal, Fotbal, Volei). 

(5) Studenţii sunt obligaţi prin fişa de înscriere la examenul de licenţă să 
aleagă o singură disciplină din fiecare grupă de discipline (în cazul jocurilor de 
echipă să specifice unul dintre acestea) 
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(6) Studenţii / masteranzii sunt obligaţi să solicite repartizarea unei teme, 
prin cerere depusă la secretariatul facultăţii, avizată de coordonatorul ştiinţific, în 
termen de 30 de zile de la începerea anului universitar terminal. Pentru studenţii / 
masteranzii care  în acest termen nu au solicitat repartizarea unei teme,  temele de 
licenţă / disertaţie vor fi repartizate de către Consiliul Departamentului. 

 (7) Coordonatorii ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă / disertaţie răspund în 
solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului, prin 
completarea declaraţiilor de plagiat ce fac parte din  dosarul de înscriere. 

(8) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării 
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă sau de 
disertaţie. 

Art. 5. Comisiile pentru examenele de licenţă / disertaţie se stabilesc prin decizia 
rectorului Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, la propunerea 
Consiliului Facultăţii cu aprobarea Senatului Universităţii.  

Art. 6. (1) Examenul de finalizare a studiilor se desfăşoară în cadrul Facultății de 
Științe Medicale și Comportamentale  pentru  absolvenţii programelor de studii 
acreditate şi ai programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu din 
acelaşi domeniu de licenţă cu programele de studii acreditate.  

(2) Absolvenţii programelor de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi 
Comportamentale care doresc să susţină examenul de finalizare al studiilor la o altă 
instituţie de învăţământ superior vor depune la secretariatul facultăţii o cerere 
adresată Rectorului Universităţii. După avizarea acesteia de către decanul facultăţii, 
cererea împreună cu situaţia şcolară a absolventului se vor depune la Rectoratul 
Universităţii „Constantin  Brâncuşi” din Tg-Jiu pentru a fi supusă aprobării Senatului 
Universităţii. 

Art. 7. (1) Examenele de finalizare a studiilor au drept scop  evaluarea capacităţilor 
absolvenţilor de integrare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul studiilor şi 
adaptarea acestora la progresul cognitiv din domeniul respectiv. 

(2) Scopul lucrării de licenţă/ disertaţie este de a evalua capacitatea 
absolvenţilor de a expune şi argumenta cunoştinţele, în condiţiile de rezolvare a 
unor probleme specifice domeniului de pregătire sau de realizare a unor studii de 
caz. 

Art. 8. Taxele pentru susţinerea examenului de licenţă/ disertaţie la Facultatea de 
Ştiinţe Medicale şi Comportamentale sunt în conformitate cu Regulamentul privind 
cuantumul taxelor încasate la nivelul universităţii. 

Art. 9. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/ 
disertaţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale  se eliberează 
de către universitate prin biroul Acte de studii. Odată cu diploma de studii 
universitare se va elibera, în mod gratuit, suplimentul la diplomă. 
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II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA EXAMENELE DE FINALIZARE A  

  STUDIILOR 

Art. 10. Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenelor de finalizare a 
studiilor se face la secretariatul facultăţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data 
programată pentru desfăşurarea primei probe. 

Art. 11. Candidaţii la examenele de finalizare a studiilor prezintă la înscriere un 
certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă 
de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din 
Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, sau de o altă instituţie 
specializată. Candidații la examenele de finalizare a studiilor care sunt absolvenți 
de programe de studii de limbi străine vor prezenta diploma de absolvent. 
Certificatele de competență lingvistică eliberate pentru susținerea examenului de 
licență/disertaţie este valabil la oricare program de studiu din cadrul universității.  

Art. 12. (1) Înscrierea la examenele de finalizare a studiilor se face la secretariatul 
facultăţii pe bază de dosar de înscriere care trebuie să cuprindă următoarele acte: 

1. Fișă de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie; 
2. Cerere de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie (pentru absolvenţii 

promoţiilor anterioare); 
3. Chitanţa de plată a taxei pentru susţinerea examenului; 
4. Fișa de lichidare; 
5. Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie; 
6. Două fotografii color, tip paşaport pe hârtie fotografică, 
7. Fotocopie BI/CI, 
8. Certificatul de naştere în copie legalizată, 
9. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea 

numelui, în copie legalizată – dacă este cazul; 
10. Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă de la instituţia de 

învăţământ la care este depusă diploma de bacalaureat în original 
împreună cu copia legalizată a diplomei; 

11. Diploma de licenţă în original sau adeverinţă de la instituţia de 
învăţământ la care este depusă diploma de licenţă în original împreună 
cu copia legalizată a diplomei – pentru absolvenţii programelor de 
masterat  

12. Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de departamentul de profil 
și copie legalizată, 

13. Dosar carton tip mapă. 
14. Lucrarea de licenţă/disertaţie cu aviz favorabil şi nota propusă de către 

conducătorul ştiinţific. 
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 (2) Lucrarea de licenţă/disertaţie se depune odată cu dosarul în perioada 
destinată înscrierilor,  însoţit de Referatul de apreciere asupra lucrării de licenţă / 
disertaţie, care va cuprinde referiri  asupra conţinutului cu avizul favorabil şi nota 
propusă sau avizul nefavorabil acordat de către coordonatorului ştiinţific.  

(3) Absolvenţii cu lucrările de licenţă/disertaţie având aviz nefavorabil din 
partea coordonatorului ştiinţific, nu se pot înscrie la examenele de finalizare a 
studiilor.  

 

III. DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

Art. 13. (1) Dosarele de înscriere şi lucrările de licenţă / disertaţie, cu referatele de 
apreciere din partea coordonatorului ştiinţific, sunt ridicate pe bază de proces 
verbal, încheiat între secretarul facultăţii şi  secretarul comisiei  examenului de 
licenţă / disertaţie  urmând ca acesta din urmă să verifice dacă dosarele sunt 
complete. 

(2) După încheierea înscrierii, secretarul comisiei de examen de licenţă / 
disertaţie va întocmi  şi va afişa, cu 5 zile înainte de data programată pentru 
susţinerea primei probe, lista completă cu candidaţii, care au îndeplinit condiţiile 
de a se prezenta la examenul de finalizare a studiilor, în ordine alfabetică.  

Art. 14. (1) Cele două probe ale examenului de licenţă se desfăşoară în zile diferite. 

(2) În prima zi se desfăşoară Proba nr. 1 - Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate, probă orală. Nepromovarea acestei probe, atrage 
după sine imposibilitatea prezentării la Proba nr. 2 Prezentarea şi susţinerea 
lucrării de licenţă şi implicit nepromovarea examenului de licenţă. 

 (3) Proba nr. 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se desfăşoară 
după prima probă şi este condiţionată de promovarea acesteia, iar nepromovarea 
acestei probe va  atrage după sine nepromovarea examenului de licenţă. 

Art. 15. (1) La examenul de licenţă, la Proba nr. 1. Evaluarea cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate, probă orală, absolventul va extrage două bilete, 
un bilet cu un subiect din disciplina aleasă prin fişa de înscriere din grupa de 
discipline A. Discipline fundamentale şi un bilet cu un subiect din disciplina aleasă 
prin fişa de înscriere din grupa de discipline B. Discipline de specialitate. 

(2) Răspunsurile la fiecare bilet trebuie să fie apreciate cu minim nota 5 
(cinci). Notele membrilor comisiei pentru această probă de examen sunt numere 
întregi de la 1 la 10. 

(3) Nota finală a Probei nr. 1 se calculează ca medie aritmetică a notelor 
acordate de fiecare membru al comisiei, calculată cu două zecimale, fără rotunjire,  
iar pentru promovarea probei nota trebuie să fie minim 5 (cinci). 
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Art. 16. (1) La examenul de licenţă - Proba nr. 2 – Prezentarea şi susţinerea 
lucrării de licenţă, probă orală, precum şi la examen de disertaţie - Proba - 
Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, modalitatea de susţinere în faţa 
comisiei este foarte importantă pentru aprecierea şi evaluarea lucrării.  

 (2) Prezentarea trebuie să fie concisă abordând esenţa lucrării precum şi 
aspectele şi rezultatele semnificative. Modul de exprimare trebuie să fie clar, 
coerent, să nu lase posibilitatea unor interpretări diferite. Se vor prezenta distinct 
următoarele: titlul lucrării (tema), premisele, ipoteza(-ele), scopul, metodele de 
cercetare utilizate, organizarea experimentului / studiului de caz etc., rezultatele 
semnificative argumentate logic şi se vor sedimenta concluziile. Răspunsul la 
întrebările membrilor comisiei va fi direct, la obiect, fără dezvoltări inutile. 
Candidatul trebuie să cunoască şi să fie capabil să explice toate elementele pe care 
le-a folosit în lucrare.  

 (3) Pentru prezentare lucrării de licenţă/disertaţie se recomandă şi utilizarea 
unei forme de prezentare vizuală cu mijloace adecvate temei (video-proiecţie,  
poster, animaţii, kinograme, planşe etc.). 

(4) Se recomandă ca timpul alocat prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă / 
disertaţie să fie de maximum 15 minute. 

(5) Nota se acordă de comisie pe baza susţinerii în plenul comisiei. Fiecare 
membru al comisiei acordă o notă de la 1 la 10, media finală a probei, rezultând din 
media aritmetică a acestor note, calculată cu două zecimale fără rotunjire. Pentru 
promovarea acestei probe, nota acordată de fiecare membru al comisiei trebuie să 
fie minim 5 (cinci). Media finală a acestei probe trebuie să fie minim 5 (cinci) în 
cazul examenului de licenţă şi minim 6 (şase) pentru examenul de disertaţie. 

(6) Media finală de promovare a examenului de licenţă se calculează ca 
medie aritmetică, cu două zecimale fără rotunjire, a celor două probe (Proba nr.1 
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală şi Proba nr. 2: 
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă). 

(7) Media de promovare a examenelor de finalizare a studiilor este de 
minimum 6 (şase). 

(8) Nepromovarea uneia din cele două probe atrage după sine 
nepromovarea examenelor de finalizare a studiilor. 

Art. 17. (1) Eventualele contestaţii în legătură cu organizarea şi desfăşurarea 
examenelor de finalizare a studiilor se depun la Secretariatul Facultății de Științe 
Medicale și Comportamentale şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data 
depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de 
Senat. Rezultatul acestei comisii rămâne definitiv.  

(2) În conformitate cu art. 21 al (3) din OM 183/2014 rezultatele obţinute la 
probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.  
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Art. 18. Diplomele pentru absolvenții care au promovat examenele de finalizare a 
studiilor se eliberează ̆în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la 
eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor 
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă 
titularului aceleaşi drepturi legale ca și diploma și trebuie să conțină funcția, 
numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ 
superior dar și informațiile următoare: a) domeniul de studii universitare; b) 
programul de studii; c) perioada de studii; d) media de finalizare a studiilor; e) 
statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de 
predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabileşte 
(Hotărârea Guvernului, ordin al ministrului, după caz). În caz de pierdere sau de 
distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind 
eliberarea duplicatelor actelor de studii. 

Art. 19. Absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate se pot înscrie 
și pot susţine examene de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe Medicale și 
Comportamentale cu aprobarea Senatelor universitare, după avizul Consiliilor de 
Administrație, cu achitarea taxelor prevăzute în Regulamentul de taxe aprobat de 
Senatul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. Aceștia vor susține 
examenul în aceleași condiții și cu aceeași comisie ca și absolvenții proprii.  

Art. 20. Absolvenții programelor de licență autorizate provizoriu de la instituţii de 
stat acreditate, se pot înscrie și pot susţine examene de licenţă la Facultatea de 
Științe Medicale și Comportamentale, la programele de studii pe care facultatea le 
are acreditate, cu aprobarea Senatului UCB, în baza unui protocol încheiat între 
cele două instituții. Protocolul, aprobat de Senatul Universităţii, după avizul 
Consiliului de Administrație, va cuprinde condiţiile de desfăşurare a examenelor, 
taxele aferente acoperirii cheltuielilor, modalitatea de plată precum și orice alte 
prevederi cuprinse în legislația în vigoare. 

 

V. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

Art. 21. Prezenta metodologie se aplică începând cu cele 2 sesiuni ale promoţiei 
2015 (iulie 2015 şi februarie 2016), inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor 
anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă. 

 

Decan, 
Prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă
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DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

– ABSOLVENT - 

 

 

 Subsemnatul(a),……………………………………………………………………………………. 

absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, din cadrul Universităţii  Constantin 

Brâncuşi » din Târgu Jiu, programul de studii………………………………,  promoţia……………, 

candidat la susţinerea publică a lucrării de licenţă/disertaţie, sesiunea……………… declar pe propria 

răspundere că lucrarea cu titlul ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………..elaborată sub conducerea ştiinţifică 

a………………………………………………………………………, este rezultatul muncii mele, pe baza 

informaţiilor obţinute din surse bibliografice pe care le-am citat şi le-am menţionat în note şi în 

bibliografie. Cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii (art. 326 Cod Penal, precum şi art. 

143, aln. 4 din legea nr. 1/2011)  declar că lucrarea nu conţine plagiat, în toate formele lui, nu încalcă 

drepturile de proprietate intelectuală ale cuiva, persoana fizică sau juridică şi nu a mai fost prezentată, 

parţial sau în întregime, vreunei instituţii de învăţământ superior în vederea obţinerii unui grad didactic sau 

titlu ştiinţific. 

 

  

     

 

 

 Data,                                                            Absolvent,  

………………………………………                            ………………………………… 
 

 
 

 
 
 



 
DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  

- COORDONATOR - 
 
 
  Subsemnatul (a)……………………………….……………………………, 

coordonator ştiinţific al lucrării de licenţă / disertație cu titlul ……………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….., 

elaborată de absolventul (a)………………………………………………………., 

promoţia………………………………., declar că nu am cunoştinţă că lucrarea este 

plagiată şi cunosc prevederile art. 143, aln. 4 din legea nr. 1/2011: " Îndrumătorii 

lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu 

autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora". 

 

 

 

 

 

Data,            Coordonator ştiinţific, 

………………..      ……………………………. 
 


