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METODOLOGIA  
Privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor  la 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR 
 

Sesiunile: Iulie 2011 şi februarie 2012 
 

I. Dispoziţii generale 
  

Art. 1. Examenul de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2011, respectiv februarie 
2012, se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor: 

- Legii educaţiei nr. 1/2011; 
- Legii nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare; 
- Ordinul MECTS nr. 4033/2011, metodologia-cadru de organizare a 

examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior- examene de 
absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie; 

- H.G. nr 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare 
de masterat; 

- Ordinului M.E.C.T.S. nr. 4151/2010 privind diploma de master si 
suplimentul la diplomă; 

- Prezentei Metodologii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
finalizare a studiilor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor; 

-  Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare 
a studiilor în învăţământul superior din cadrul  Universităţii “Constantin 
Brâncuşi” Târgu Jiu. 

 
Art. 2 Studiile universitare de licenţă se încheie cu examen licenţă. Absolvenţii 

care au promovat examenul primesc diplome în care se specifică domeniul specializării 
dobândite. Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă primesc, la cerere, un 
certificat de studii universitare şi o situaţie şcolară. Ei pot susţine examenul de licenţă în 
oricare altă sesiune, cu plata de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de 
Senatul Universităţii „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu.  

 
Art. 3 Studiile universitare şi postuniversitare de masterat se încheie, cu 

susţinerea unei disertaţii. Absolvenţii care au promovat disertaţia primesc diplomă de 
master.  
 

Art. 4. Taxa pentru susţinerea examenului de licenţă/absolvire/disertaţie este 
conformă cu Regulamentul taxelor din Universitatea Constantin Brâncuşi aprobat de 
Senatul universităţii. Susţinerea sau repetarea examenului de finalizare a studiilor în 
sesiunea februarie 2012 se poate realiza numai cu achitarea taxei prevăzută în 
Regulamentul taxelor din UCB indiferent de statutul candidatului din perioada de 
şcolarizare (bugetat/taxă). 

 
Art. 5. O probă promovată într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută numai pe 

bază de cerere scrisă, cu aprobarea Consiliului facultăţii. 
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Art. 6. Examenele de licenţă şi absolvire se desfăşoară pentru absolvenţii 

specializărilor/programelor de studii acreditate şi pentru specializările din acelaşi 
profil/domeniu sau domenii înrudite cu specializările/programele de studii acreditate. 

 
Art. 7. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat, după caz, examenul de 

licenţă şi de disertaţie se eliberează prin biroul Acte studii. Odată cu diploma de studii 
universitare se va elibera, în mod gratuit, suplimentul la diplomă. 

 
 

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII 
EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 
 

Art. 8 (1) Organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor se 
realizează în două sesiuni:  

a) de vară; 
b) de iarnă, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul de 

finalizare a studiilor din prima sesiune sau nu s-au prezentat. 
(2) Examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară în perioada stabilită prin 

structura anului universitar, înscrierea realizându-se cu cel puţin 10 zile înainte de 
începerea examenului, pe bază de cerere scrisă însoţită de dosarul de concurs, prezentate 
la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent. În cerere se precizează, dacă este cazul, 
proba promovată în sesiuni anterioare ale examenului de finalizare a studiilor pentru care 
se solicită recunoaşterea. 
 

Art. 9 La examenul de licenţă şi disertaţie se pot înscrie numai absolvenţii 
proprii. 
 

Art. 10 Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, candidatul trebuie 
să completeze cererea tip, să depună lucrarea de licenţă/absolvire/disertaţie într-un 
exemplar, însoţit de referatul coordonatorului, precum şi următoarele acte:  

a) Pentru examen licenţă/absolvire: 
• chitanţa de plată a taxei pentru susţinerea examenului (unde este 

cazul); 
• diploma de bacalaureat în original/adeverinţă de la instituţia de 

învăţământ la care este depusă diploma în original şi copia 
legalizată a diplomei; 

• certificatul de competenţă lingvistică (valabil 3 ani de la data 
eliberării); 

• certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea 
numelui, în copie legalizată (unde este cazul); 

• certificatul de naştere în copie legalizată; 
• două fotografii color tip paşaport; 
• copie xerox B.I. sau C.I. 
• dosar mapă. 

               b) Pentru examen disertaţie: 
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•  chitanţa de plată a taxei pentru susţinerea examenului; 
•  diploma de bacalaureat în original/adeverinţă de la instituţia de 

învăţământ la care este depusă diploma în original şi copia 
legalizată a diplomei; 

•  Diplomă de licenţă în original//adeverinţă de la instituţia de 
învăţământ la care este depusă diploma în original şi copia 
legalizată a acesteia; 

• certificatul de naştere în copie legalizată; 
• certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea 

numelui, în copie legalizată; 
• două fotografii color tip paşaport; 
• copie xerox B.I. sau C.I; 
• dosar mapă. 

 
Art. 11. După încheierea perioadei de înscriere, secretariatul facultăţii va preda 

documentele de înscriere, pe bază de proces-verbal, către secretarul comisiei de 
examinare. Acesta va verifica documentele depuse la dosar pentru fiecare candidat, va 
întocmi şi afişa listele, în ordine alfabetică, a candidaţilor care au dreptul să se prezinte la 
examenul de licenţă/absolvire/disertaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii 
înscrierilor.  

 
 

III. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE 
LICENŢĂ/ABSOLVIRE/DISERTAŢIE 
 

Art. 12. La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, examenul de 
finalizare a studiilor vizează următoarele categorii de examene: 

(1) Examen de licenţă pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă, cu durata 
studiilor de 3 ani, forma de învăţământ ZI, specializările Finanţe şi Bănci, Economia 
comerţului, turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, 
Management, Marketing, constând în susţinerea a două probe (oral), respectiv: 

- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 
 

(2) Examen de licenţă pentru absolvenţii de studii universitare de licenţă, cu durata 
studiilor de 3 ani, forma de învăţământ ID, specializările Finanţe şi Bănci, Economia 
comerţului, turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, 
Management constând în susţinerea a două probe, respectiv: 

- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

 
(3) Examen de absolvire pentru absolvenţii proprii ai studiilor universitare de scurtă 
durată (3 ani, colegiu), specializarea Contabilitate, constând în două probe (oral), 
respectiv: 

- Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
- Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire. 
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Calendarul desfăşurării examenului de licenţă, sesiunea iulie 2011 
 

  - 13.06.2011 – 26.06.2011  - Înscrierea candidaţilor; 
  - 07.07.2011 – 08.07.2011  - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale    
                                                 şi de specialitate; 

              - 09.07.2011 - 10.07.2011     - Prezentarea şi susţinerea lucrării de  
                                             licenţă. 

 
(4) Examen de disertaţie pentru studii universitare de masterat, forma de învăţământ 

zi, constând într-o singură probă (oral), respectiv: Prezentarea şi susţinerea 
lucrării de disertaţie. 

 
Calendarul desfăşurării examenului de disertaţie, sesiunea iulie 2011 

 
- 13.06.2011  - 26.06.2011    - Înscrierea candidaţilor; 
- 11.07.2011- 12.07.2011      -  Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

 
Art. 13. (1) Pentru proba 1– Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate, catedrele de specialitate vor propune disciplinele ce vor fi supuse aprobării 
Consiliului facultăţii.  

 
         (2) După aprobarea disciplinelor, catedrele vor elabora tematicile pentru acestea, le 
vor supune aprobării Consiliului facultăţii şi le vor afişa împreună cu bibliografia cu cel 
puţin  3 luni înainte de susţinerea probei. 
 

(3) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se realizează dintr-o 
disciplină fundamentală şi 3 discipline de specialitate prevăzute în planul de învăţământ 
al specializării respective, prevăzute în anexă la prezenta. 
 

(4) Biletele de examen pentru proba 1 vor conţine câte un subiect pentru fiecare 
disciplină.  
 

(5) Pentru proba ,,Prezentare şi susţinerea lucrării de licenţă/absolvire/disertaţie” 
Comisia de examinare va proceda la evaluarea lucrării de licenţă/disertaţie, a modului de 
prezentare a lucrării şi a cunoştinţelor candidatului privind lucrarea în cauză. Nota finală 
se calculează ca medie artimetică simplă a notelor atribuite de membrii comisiei (inclusiv 
de preşedintele comisiei). 
 

(6) Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 iar media finală minimă de 
promovare a exemenului de licenţă/absolvire este 6,00.  
 

(7) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1. 
 
(8) Media unei probe stabilită ca medie aritmetică a notelor atribuite de 

membrii comisiei de examinare precum şi media examenului de finalizare a studiilor se 
calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
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(9) Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00. 
 

Art. 14. Candidatul care nu obţine notă de promovare la proba 1 nu poate fi 
evaluat la susţinerea lucrării de licenţă/absolvire. 

 
Art. 15. (1) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul facultăţii 

şi pe pagina web a acesteia, în ziua susţinerii examenului, după finalizarea acestuia. 
 
(2) Pentru examenele orale, secretarul comisiei va consemna detaliat, pe un 

formular tipizat întocmit pentru fiecare absolvent, întrebările comisiei şi răspunsurile 
absolventului. 

 
(3) Probele se susţin în comisiile de examen stabilite pe specializări prin decizia 

Rectorului Universităţii ,,Constantin Brâncuşi”, la propunerea Consiliului facultăţii. 
 

4) Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal întocmit de 
secretarul comisiei şi semnat de toţi membrii comisiei. Procesul-verbal, însoţit de 
dosarele absolvenţilor, se vor depune la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de 
la finalizarea examenului. 

 
IV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 Art. 16. (1) Prezenta metodologie se aplică începând cu cele 2 sesiuni ale 
promoţiei 2011 (iulie 2011 şi februarie 2012), inclusiv pentru absolvenţii promoţiilor 
anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de 
licenţă/absolvire/disertaţie. 
 
 (2) Orice reglementare internă contrară, anterioară prezentei metodologii privind 
examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior în cadrul Universităţii 
„Constantin  Brâncuşi” din Târgu-Jiu, se abrogă. 
 

Art. 17. Prezenta Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 
finalizare a studiilor  la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a fost 
aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 04.02.2011 şi modificată în şedinţa 
Consiliului Facultăţii din data de 18.05.2011 ca urmare a Hotărârii Senatului Universităţii 
Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu nr. 85/16.05.2011. 
 
 
 
 
                    DECAN,               Cancelar, 
Prof. univ. dr. Ana Gabriela Babucea                      Conf. univ. dr. Cecilia Răbonţu 
 


