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Cadrul legal 
 

In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de masterat, 

având în vedere  prevederile  Legi 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,  

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat 

pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru 

aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr.26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării Științifice și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea 

unor acte normative,  

în baza Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.098/27.01.2016,   

  

 Senatul Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău a adoptat prezentul Regulament de 

organizare a examenelor de finalizare a programelor de studii şi a altor cursuri 2015-2016,  în şedinţa 

din data de ………………. 

 

Capitolul I - Generalităţi 

 

Art. 1. (1) Examenele de finalizare a programelor de studii în învăţământul superior, universitar şi 

postuniversitar, a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, a 

programelor de conversie profesională, perfecţionare, formare continuă, formare psihopedagogică şi 

altor cursuri organizate de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău şi anume examenul de 

absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie, examenul de disertaţie, 

colocviul şi portofoliul didactic - denumite, în continuare, examene, se organizează şi se desfăşoară 

potrivit metodologiei-cadru, stabilită prin OMENCȘ nr. 3.098/27.01.2016 şi al prezentului regulament; 

(2) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot organiza în trei sesiuni: de iarnă 

(februarie), de vară (iunie - iulie) şi de toamnă (august - septembrie);  

(3) Pentru programele de studii postuniversitare de scurtă durată (specializare, perfecţionare), 

precum şi pentru alte forme de programe de formare continuă/specializare, examenul de finalizare se 

desfăşoară conform perioadelor prevăzute în planurile de învăţământ respective, dar nu mai mult de 

două sesiuni.  

 

Art. 2. (1) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează examene de selecţie, în condiţiile 

OMECTS 3.952/03.05.2012; 

(2) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate organiza, după caz, examen de 

absolvire, examen de licenţă sau examen de diplomă, pentru absolvenţii programelor de studii 

universitare proprii sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, la: 

a) programe de studii universitare de licență/ specializări acreditate în condițiile legii; 
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b) programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze 

provizoriu, pentru care au, în același domeniu de licență, programe de studii universitare de 

licență/specializări acreditate. 

(3) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate organiza examen de disertaţie la 

finalizarea programelor universitare și postuniversitare de master şi a studiilor aprofundate, la 

programele de studii pentru care are aprobare de funcţionare de la Ministerului Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice, numai pentru absolvenţii proprii; 

(4) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate organiza examen de absolvire, la 

finalizarea programelor de studii postuniversitare de specializare şi programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (OMECTS 6.194/13.11.2012), numai 

pentru absolvenţii proprii; 

(5) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate organiza evaluarea finală pentru 

programele de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (conform OMECTS 

5.564/07.10.2011) şi a programelor de formare continuă, numai pentru absolvenţii proprii; 

(6) Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău poate organiza portofoliul didactic la 

finalizarea programelor de pregătire psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea 

Personalului Didactic (DPPD), în regim universitar sau postuniversitar. 

  

Capitolul II – Organizarea și desfășurarea examenelor 

 

Art. 3. (1) Programele de studii de învăţământ universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi), 

se încheie după caz, cu examen de licenţă sau de diplomă; 

(2) Programele de studii de învăţământ universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi)  se 

încheie cu examen de absolvire; 

(3) Programele de studii postuniversitare de aprofundare și master se încheie cu examen de 

disertaţie; 

(4) Programele de studii universitare de licență se încheie cu examen de licență sau cu examen 

de diplomă (pentru învățământul din domeniul Ştiințelor inginerești), conform prevederilor art.143 

alin. (1) lit. A) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

(5) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de disertație; 

(6) Programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se 

finalizează cu examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul 

programului. Examenul de certificare a competenţelor profesionale trebuie să verifice capacitatea de a 

aplica practic competenţele dobândite în cadrul programului. Examenul de certificare a competenţelor 

profesionale pentru programele de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă, avizate să se desfășoare în cadrul Universităţii, poate fi susţinut numai de absolvenţii proprii 

şi numai în cadrul Universităţii; 

(7) Programele de studii de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar se încheie cu examen de absolvire. Examenul se susţine numai la instituţia de 

învăţământ superior absolvită; 

(8) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cu durată mai 

mică de un an, şi studiile postuniversitare de perfecţionare se finalizează prin colocviu; 

(9) În situația în care într-un domeniu de licență există numai programe de studii universitare 

de licență autorizate să funcționeze provizoriu, absolvenții acestor programe susțin examenul de 

licență/diplomă la instituții de învățământ superior acreditate, care au programe de studii universitare 

de licență acreditate similare, stabilite de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior. 
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II.1. Programe de studii universitare de licenţă (Legea 288/2004) şi programe de studii 

universitare de lungă şi scurtă durată (Legea 84/1995)  

 

Art. 4. (1) Examenul de absolvire, examenul de licenţă şi examenul de diplomă constau fiecare, din 

câte 2 probe, şi anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/ proiectului de absolvire/ lucrării 

de licenţă/proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice. 

(2) Tematica și bibliografia se publică pe pagina web a fiecărei facultăți; 

(3) Modalităţile de susţinere a probei 1 pot fi: scris, oral sau probă practică, în funcţie de 

specific și se stabilesc de Consiliul facultății (Anexa 1). Probele menţionate la alin. (1) se desfăşoară în 

prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe 

şi a examinatului; 

(4) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note; nota de promovare trebuie 

să fie cel puţin 5,00; 

(5) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de 

examen, precum și media examenului de licență/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

Media de promovare a examenului  de licență/diplomă trebuie să fie cel puțin 6,00.  Un examen 

promovat nu se poate repeta, pentru mărire de notă; 

(6) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Preşedintele şi 

secretarul comisiei nu acordă note; 

(7) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență/ diplomă, 

nu este publică; 

 (8) Pentru un examen nepromovat, la repetarea acestuia, recunoaşterea probelor promovate în 

sesiunile anterioare este de competenţa Consiliilor facultăţilor organizatoare, la cererea candidatului. 

Taxa de repetare a examenului se achită integral, indiferent de recunoaşterea probelor; 

(9) Modul de organizare a probelor se va stabili de către Consiliul fiecărei facultăţi.  

                                                                                                                                                                              

Art. 5. (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate poate fi susţinută scris, oral 

sau probă practică, la propunerea departamentelor, cu avizul Consiliului facultăţii şi cu aprobarea 

Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

(2) Lucrările scrise se notează pe bază de bareme şi notele se trec în borderouri de corectare, 

apoi pe teze, care se semnează de corectori şi de către preşedintele comisiei; 

(3) Scopul lucrării de absolvire, a lucrării de diplomă/ licenţă sau a proiectului de diplomă este 

acela de a permite evaluarea capacităţii absolventului privind aplicarea în practică a cunoştinţelor 

dobândite şi rezolvarea, în mod optim, a problemelor specifice domeniului programului de studii, 

precum şi aprecierea nivelului competenţelor generale şi specifice, formate pe parcursul şcolarizării şi 

preconizate în planurile de învăţământ;  

(4) Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi bazate pe rezultatele studiilor 

teoretice sau experimentale, proprii sau din literatura de specialitate, cele mai noi în domeniu; 

(5) Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Se interzice comercializarea de 

lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări 

de licență/diplomă. Candidatul, care se va găsi vinovat de această fraudă, va fi eliminat din examen.  

Conducătorii științifici ai lucrărilor răspund solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității 

conținutului acestora (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea educației naționale 1/2011). O lucrare trebuie 

să se înscrie în următorii parametri: maximum 15% plagiat și minimum  20% originalitate; 

(6) Notele la proba 2 se acordă de comisie, pe baza susţinerii lucrării/proiectului în plenul 

comisiei, aprecierea (nota) din referatul conducătorului ştiinţific are caracter orientativ. Fiecare 
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membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, care va reflecta, atât conţinutul lucrării, cât şi modul 

de prezentare. Nota finală este media aritmetică a notelor propuse, cu două zecimale, fără rotunjire. 

Preşedintele şi secretarul comisiei nu propun note; 

(7) În cazul în care un candidat nu a promovat susţinerea lucrării/proiectului, comisia va hotărî 

pe loc dacă respectivul candidat îşi va menţine sau schimba tema şi se va menţiona acest lucru în 

catalogul probei; 

(8) Probele unui examen nu sunt eliminatorii; 

(9) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă, 

nu este publică. 

 

Art. 6. Pot susţine, după caz, examen de absolvire, de licenţă sau de diplomă: 

a) absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate şi ai programelor de studii autorizate 

din domenii în care funcţionează cel puţin un alt program de studii acreditat; 

b) absolvenţii de învăţământ superior ai unor programe de studii acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu de la alte universităţi de stat sau particulare din ţară (exclusiv pentru 

absolvenţii care au început studiile la programe de studii neautorizate, dar care sunt autorizate 

să funcţioneze provizoriu sau acreditate la data susţinerii examenului de finalizare a studiilor, și 

exclusiv pentru absolvenţii programelor de studii autorizate sau acreditate care au intrat în 

lichidare/ lichidate prin decizia ARACIS); 

c) absolvenţii de învăţământ superior particular care au promovat examenul de selecţie la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău cu promoțiile anterioare. 

 

Art. 7. La înscriere, candidaţii la examenul de licenţă/ diplomă prezintă, un certificat de competenţă 

lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de către departamentul de profil din 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, de instituţia de învăţământ superior pe care au absolvit-o 

sau de o altă instituţie specializată naţională sau internaţională, cum sunt: Consiliul Britanic, Institutul 

Francez, Institutul German, numai dacă documentele care atestă această competenţă sunt recunoscute 

de departamentul de profil al Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

Art. 8. (1) Pentru toate programele de studii universitare de licenţă, pentru care Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău are dreptul de a organiza examen de finalizare, acesta se desfăşoară în cadrul 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în condiţiile prezentului regulament; 

(2) Pentru situații deosebite, temeinic motivate, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

poate desfășura susținerea examenelor de licență la instituțiile de învățământ superior de unde provin 

candidații, în baza unui protocol încheiat între cele două instituții de învățământ superior, numai cu 

aprobarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

(3) Examenele de finalizare la programele de studii universitare de licenţă, pentru care 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu are drept de organizare, se desfăşoară în cadrul altei 

instituţii organizatoare, în condiţiile acesteia, cu încheierea unui protocol în acest sens, cu aprobarea 

senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie. Pentru programele de studii universitare 

de licenţă, autorizate să funcţioneze provizoriu dintr-un domeniu de licenţă unde există numai 

programe de studii autorizate provizoriu, protocolul se încheie cu instituţia de învăţământ superior 

stabilită de ARACIS.   

 

Art. 9.  (1) De regulă, absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă, pentru care 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău are dreptul de a organiza examen, se înscriu şi susţin, 

după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă în cadrul universităţii;  
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(2) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii programelor de studii, pentru care Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău are dreptul de a organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz, 

examenul de absolvire/ de licenţă sau de diplomă, la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea 

senatelor universitare ale instituţiilor absolvite şi ale instituţiilor organizatoare, în condiţiile stabilite de 

senatul universitar al instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie; 

(3) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii altor instituţii pentru care Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău are dreptul de a organiza examen, se pot înscrie şi pot susţine, după caz, 

examenul de absolvire/ de licenţă sau de diplomă, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu 

aprobarea senatelor universitare ale instituţiilor absolvite şi ale instituţiilor organizatoare, în condiţiile 

stabilite de senatul universitar al instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie;  

(4) Înscrierea absolvenților pentru un examen se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de 

începerea probelor, la instituţia organizatoare, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au 

urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii,  fie individual, şi cu respectarea strictă a 

prevederilor legale. Actele şi condiţiile de înscriere sunt prezentate în Anexa 2. Modalitatea de plată a 

taxei de susţinere a examenului de finalizare a studiilor se va menţiona în protocol. 

 

II.2. Programe postuniversitare şi programe de studii universitare de master 

 

Art. 10. (1) Programele de studii postuniversitare de master şi programele de studii aprofundate se 

încheie cu examen de disertaţie, care constă dintr-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea 

disertaţiei; 

(2) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de disertație, care constă 

dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și susținerea disertației; 

(3) Programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 

se finalizează cu examen de absolvire. 

Examenul de absolvire constă din două probe și anume: 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate – probă susținută oral; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire. 

(4) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu 

un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. 

Pentru cursurile de până la un an sau de maximum 60 de credite, examenul de certificare a 

competenţelor se desfăşoară printr-un colocviu final ce constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de 

certificare (portofoliul practic din timpul cursurilor). Nota minimă de promovare este 6 (șase). 

(5) Pentru cursurile de peste un an sau cu mai mult de 60 de credite, examenul de certificare a 

competenţelor constă din două probe și anume : 

a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate – probă susținută oral; 

b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de certificare. 

Tematicele şi bibliografiile pentru  examenele de certificare a competenţelor profesionale sunt propuse 

de directorii de programe și afișate cu cel puțin trei luni înainte de examen 

  (6) Programele de formare şi dezvoltare profesională continuă, cu durată mai mică de un an, şi 

cursurile de perfecţionare se finalizează prin colocviu. 
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Art. 11.(1) Scopul disertaţiei/ lucrării de certificare/ lucrării de absolvire este acela de a evalua 

capacitatea absolventului privind aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite pe parcursul 

şcolarizării şi de a rezolva, în mod optim, problemele specifice domeniului programului de studii; 

(2) Disertațiile/Lucrările vor avea un caracter preponderent practic şi vor fi bazate pe 

rezultatele studiilor teoretice sau experimentale, proprii sau din literatura de specialitate, cele mai noi 

în domeniu; 

(3) Disertațiile/ Lucrările vor fi verificate cu soft-ul Plagiarism-Detector. Se interzice 

comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calității de 

autor al unei disertații/lucrări. Candidatul, care se va găsi vinovat de această fraudă, va fi eliminat din 

examen. Conducătorii științifici ai disertațiilor/ lucrărilor răspund solidar cu autorii acestora de 

asigurarea originalității conținutului (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea educației naționale 1/2011), cu 

modificările și completările ulterioare. O disertație/ lucrare trebuie să se înscrie în următorii parametri: 

maximum 15% plagiat și minimum 30% originalitate; 

(4) Examenul de disertaţie/absolvire/certificare este promovat, dacă nota acordată este cel puțin 

6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor date de membrii comisiei, cu două zecimale, fără 

rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10, preşedintele şi 

secretarul comisiei nu acordă note; 

(5) Deliberarea comisiilor, cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie/ 

absolvire/ certificare, nu este publică; 

(6) În cazul în care un candidat nu a promovat proba din cadrul examenului de disertaţie/ 

absolvire/certificare, comisia va decide pe loc menţinerea sau schimbarea temei iniţiale pentru o 

sesiunea ulterioară şi se va menţiona acest lucru în catalogul probei; 

(7) Susţinerea disertației  sau a lucrării de absolvire/certificare este publică şi se desfăşoară în 

prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 

 

Art. 12. Nota minimă de promovare a colocviului este 6,00 şi reprezintă media aritmetică a notelor 

acordate de către membrii comisiei. 

 

II.3. Programul de studii de formare psihopedagogică 

 

Art. 13. (1) Programul de studii de formare psihopedagogică se încheie cu prezentarea şi susţinerea 

portofoliul didactic; 

(2) La susţinerea portofoliului, notele se acordă în plenul comisiei, aprecierea (nota) din 

referatul conducătorului ştiinţific are caracter orientativ. Fiecare membru al comisiei propune o notă 

de la 1 la 10, care va reflecta, atât conţinutul lucrării, cât şi modul de prezentare. Nota finală este 

media aritmetică a notelor propuse, cu două zecimale, fără rotunjire. Preşedintele şi secretarul comisiei 

nu propun note. 

 

Capitolul  III – Desfăşurarea examenelor 

 

Art. 14. (1) Comisiile pentru examenele de finalizare, inclusiv comisiile pentru soluţionarea 

contestaţiilor - denumite în continuare comisii de examen - se stabilesc pe programe de studii, prin 

decizia rectorului Universității, la propunerea departamentelor, aprobate de consiliile facultăţilor/ 

DPPD, la care sunt înmatriculaţi studenţii/ cursanţii şi validate în Senatului universitar; 

(2) Comisiile pentru studiile universitare şi postuniversitare, pentru cursurile postuniversitare 

de perfecţionare şi programele de formare continuă și programele de conversie profesională trebuie să 

fie formate din: preşedinte, minimum 3 membri şi un secretar; 
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(3) Preşedintele comisiei de examen trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar 

universitar și să fie de la un alt program de studii. Membrii comisiei de examen trebuie să aibă titlul 

ştiinţific de doctor și gradul didactic de cel puţin şef de lucrări/ lector universitar. Secretarul comisiei 

trebuie să aibă cel puţin gradul de asistent universitar doctor și are numai atribuţii de întocmire și 

administrare a documentelor; 

(4) În cadrul aceleiaşi comisii de examen (comisii centrale, inclusiv membri corectori cooptaţi, 

sau comisii de analiză și soluționare a contestațiilor), membrii acesteia, inclusiv secretarul, nu se pot 

afla, cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv;  

(5) Decizia de numire a comisiei este valabilă pentru toate sesiunile de examen, pentru care se 

aplică prezentul regulament. Dacă după emiterea deciziei, unii din membrii comisiei, inclusiv 

preşedintele şi secretarul, până la maximum ½ din membrii comisiei iniţiale nu pot participa din 

motive obiective la desfăşurarea examenului, numirea unor noi membri se va face cu aprobarea 

Consiliului de administrație, cu respectarea prezentului regulament; 

(6) Comisiile se fac publice prin afişare la avizierele facultăţilor/ DPPD şi pe pagina web a 

facultăţilor/ DPPD. 

 

Art. 15. (1) Subiectele probelor se stabilesc de comisia de examen. În situaţia existenţei a două sau 

mai multe comisii de examen pentru un program de studii, acestea stabilesc subiectele de comun 

acord; 

(2) La un program de studii, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii 

pentru toţi candidaţii (indiferent de forma de învățământ). 

 

Art. 16. (1) Denumirea probelor, tematica şi bibliografia se stabilesc de departamentele de specialitate, 

se avizează în consiliile facultăţilor, conform regulamentelor proprii, se aprobă în Consiliul de 

administrație, şi se afişează cu cel puţin 2 luni înainte de perioada de desfăşurare a probelor. 

Modalitatea de susţinere a probelor se stabileşte de către Consiliul facultăţii, cu aprobarea Senatului; 

(2) Calendarul probelor se stabileşte, cu cel puţin o lună înainte de începerea examenului, la 

propunerea facultăţilor, cu aprobarea Consiliului de administrație; 

(3) Denumirea examenului şi a probelor, modul de susţinere a fiecărei probe, tematica, 

bibliografia, condițiile și perioadele de înscriere, precum şi calendarul probelor se vor menţiona în 

regulamentele  proprii ale facultăţilor/DPPD. 

 

Art. 17. Facultăţile și DPPD vor informa candidaţii despre condiţiile de înscriere, perioadele, tematică, 

accesul în biblioteci, cursuri de pregătire, acte necesare etc., prin afişare, la sediul facultăţii/ DPPD, pe 

paginile web ale acestora și, dacă este posibil, prin broșuri/ pliante tipărite.  

 

Art.  18. (1) Rezultatele fiecărei probe se comunică/ afişează la sediul facultăţii organizatoare/ DPPD şi 

pe pagina web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia; 

(2) Eventualele contestaţii, privind rezultatele unei probe, se depun la secretariatul facultăţii/ 

DPPD unde absolventul susţine examenul, în termen de 24 de ore de la comunicarea/ afişarea 

rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, 

de către Comisia de analiză și soluționare a contestaţiilor, formată din membri care nu au participat la 

evaluarea iniţială, stabilită de către Consiliul facultăţii/DPPD;  

(3) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate; 

(4) Deciziile Comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive. 
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Art. 19. (1) Absolvenţii învăţământului cu taxă din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău vor 

suporta cheltuielile de examinare. Absolvenții proveniţi de la universităţi private sau de stat, indiferent 

de regimul financiar în care au studiat, vor suporta cheltuielile de examinare, în cuantumul stabilit de 

către Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe bază de protocol; 

(2) Absolvenţii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în regim bugetar, care nu se 

înscriu sau nu se prezintă, în prima sesiune de examen a promoţiei acestora,  pot susţine, în regim 

bugetar, examenul în sesiunea a doua. Pentru cea de-a treia sesiune şi următoarele vor suporta 

cheltuielile de examinare, în cuantumul stabilit de către Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din 

Bacău; 

(3) Un examen nepromovat se poate repeta într-o sesiune ulterioară la oricare instituţie 

organizatoare sau la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu suportarea de către candidat a 

cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform 

legii. 

 

Art. 20. (1) După încheierea examenelor de finalizare a studiilor organizate de Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, conducerea universităţii va informa, în scris, instituţiile ale căror absolvenţi s-

au prezentat pentru susţinerea examenelor rezultatele obţinute de aceştia; 

(2) Adresa de înştiinţare va conţine toate datele necesare completării registrelor matricole şi va 

fi semnată de secretarul-şef de facultate, decan, secretarul-şef al universităţii şi rector; 

(3) Dacă în termen de o lună de zile de la terminarea perioadei legale de desfăşurare a fiecărei 

sesiuni, nu s-au primit rezultatele obţinute de absolvenţii Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 

la alte instituţii de învăţământ superior, conducerea universităţii va solicita instituţiilor organizatoare, 

în scris, rezultatele acestora. 

 

Art. 21. (1) Actele de studiu (diplomele şi certificatele) - pentru absolvenţii care au promovat la 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, după caz, examenul de absolvire, examenul de licenţă, 

examenul de diplomă, examenul de disertaţie, examen de certificare, colocviul sau portofoliul didactic 

- se eliberează de către , împreună cu suplimentele la diplomă/ foile matricole, în termen de cel mult 12 

luni de la data promovării; 

(2) Până la eliberarea diplomei/ certificatului, absolvenţii care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire a studiilor 

conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi este necesar să conţină funcția, numele, 

prenumele și semnătura persoanelor responsabile din Universitate, precum și informațiile următoare: 

a) domeniul de studii universitare; 

b) programul de studii/specializarea; 

c) perioada de studii; 

d) mediile anilor de studii; 

e) media examenului de finalizare a studiilor; 

f) statutul de acreditare/ autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, 

locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre a 

Guvernului, ordin al ministrului, după caz). 

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile 

privind eliberarea duplicatelor actelor de studii; 

(4) Absolvenţii, care nu promovează examenul de finalizare a studiilor, primesc, la cerere, un 

certificat de studii universitare, care va  cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepția lit. d), 

care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.  
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Capitolul IV – Dispoziţii finale 

 

Art. 22. (1) Întreaga responsabilitate, privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare, 

revine conducerii Universităţii şi comisiilor de examen; 

(2) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de finalizare, un 

certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau 

prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

 

Art. 23. Membrii comisiei de examen sunt remunerați pentru această activitate, exclusiv de facultatea 

organizatoare, în funcţie de situaţia financiară a acesteia, cu acordul consiliului facultăţii. 

 

Art. 24. În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, care susţin examenele de licenţă în 

alte instituţii organizatoare decât cea pe care au absolvit-o, este interzisă perceperea de taxe de 

examinare de la studenţii respectivi de către instituţia organizatoare a examenelor. Pentru acoperirea 

costurilor aferente organizării examenelor de licenţă, în cazul absolvenţilor proveniţi din alte instituţii 

de învăţământ superior, se încheie un protocol scris cu instituţia de învăţământ absolvită de candidați, 

care cuprinde inclusiv aspectul achitării taxei de examen. 

 

Art. 25. Prevederile prezentului regulament se aplică cu data aprobării în Senatul Universitatea 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu promoția anului universitar 2015-2016, precum şi 

absolvenţilor promoțiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a 

studiilor în sesiunile programate. 

 

Art. 26. Începând cu data aprobării de Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

reglementările anterioare privind examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior se 

abrogă.  

 

Art. 27. Conducerile Facultăţilor/DPPD vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament. 
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Anexa 1    

 

MODALITATEA DE SUSŢINERE  

A EXAMENULUI DE FINALIZARE STUDII DE LICENŢĂ 

 

Proba I – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

 

Nr. 

crt. 
FACULTATEA 

MOD DE SUSŢINERE 

PROBĂ 1 

1 Facultatea de Inginerie oral 

2 Facultatea de Litere oral 

3 Facultatea de Ştiinţe oral 

4 Facultatea de Ştiinţe Economice Test grilă 

5 
Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, 

Sportului şi Sănătăţii 
 

Test grilă/probă scrisă 

 

Proba II – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă 

 

 

Anexa 2 

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE 

 

Candidaţilor declaraţi admişi la examenul de finalizare li se vor elibera actele de studii pe 

numele existent în registrul matricol la absolvirea studiilor (de obicei cel din certificatul de naştere). 

După absolvirea studiilor nu se mai fac modificări de nume în registrul matricol şi nu se aprobă 

eliberarea diplomei pe alt nume. În acest fel, se asigură corespondenţa între numele de pe diplomă, de 

pe suplimentul la diplomă şi din registrele matricole. 

Candidaţii, care şi-au schimbat numele pe parcursul anilor de studii sau după absolvire, se vor 

înscrie cu numele din registrul matricol, iar numele dobândit prin căsătorie, se trece la observaţii, în 

vederea verificării identităţii la intrarea în sala de examen. 

Înscrierea candidaţilor la examenul de finalizare se va face la secretariatele facultăţilor/DPPD, 

cu cel puţin 10 zile înainte de începerea probelor, prin completarea fişei de înscriere F60.07/Ed.04, de 

către fiecare absolvent sau de instituţia absolvită, în situaţia în care există un protocol privind 

examenul de finalizare. 

Disertaţia/ proiectul/ lucrarea de licenţă/ de diplomă/ de absolvire/ de certificare sau portofoliul 

didactic elaborat de absolvent se predă la conducătorul ştiinţific, cu cel puţin 10 zile înainte de 

începerea probelor. Fişa plan la rubrica „Acceptată pentru susţinere” va fi predată de la secretariatul 

facultăţii. Conducătorul ştiinţific va întocmi referatul de apreciere a lucrării şi-l va preda, împreună cu 

lucrarea de finalizare, secretarului comisiei de examen,  pe bază de tabel, cu cel puţin 2 zile înainte de 

începerea probelor. 

 

Actele necesare pentru înscrierea la examen, care se anexează la cererea de înscriere: 

 

1. Certificatul de naştere, în copie legalizată; 

2. După caz, certificatul (certificatele) de căsătorie şi/ sau actul (actele) de schimbare a numelui de 

la naştere, în copie legalizată; 

3. Fotocopie a actului de identitate; 
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4. Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original – pentru examenul de finalizare a studiilor 

universitare de licenţă; Diploma de licenţă sau echivalentă + supliment diplomă, în original + copii 

legalizate – pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de master;  pentru celelalte studii, 

dosarul de finalizare va conţine actele de studii, în original, care au condiţionat admiterea la studii; 

5. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă/ universitare de lungă durată din alte instituţii de 

învăţământ superior, vor prezenta la înscriere situaţia şcolară, cu semnătura rectorului şi ştampila 

instituţiei absolvite, însoţită de aprobarea instituţiei absolvite pentru susţinerea examenului de 

finalizare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi de o adeverinţă care confirmă 

autenticitatea datelor din situaţia şcolară şi legalitatea studiilor absolvite de titular. Absolvenţilor 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, care susţin examenul de finalizare a studiilor la altă 

instituţie organizatoare, li se vor elibera situaţiile şcolare şi suplimentele la diplomă în condiţiile 

protocolului încheiat cu instituţia organizatoare. Suplimentele la diplomă se vor elibera după 

promovarea examenului de finalizare şi se vor anexa la diplomele de finalizare de către instituţia la 

care titularul a promovat examenul; 

6. Certificatul de competenţă lingvistică, de specialitate într-o limbă de largă comunicare 

internaţională, eliberat sau vizat de departamentul de profil din Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău – pentru studiile universitare de licenţă sau studiile universitare de lungă durată. 

Certificatele eliberate de organisme internaţionale acreditate se depun în copie legalizată; 

7. 2  (două) fotografii recente, dimensiuni 3x4 cm, color (după modelul celor din cărţile de 

identitate. Fotografie nu se decupează de către absolvent). Fotografiile trebui să fie pe hârtie 

fotografică, pe care să se poată aplica ştampila. Nu se acceptă fotografiile în care titularii sunt 

îmbrăcaţi în haine de culoare închisă sau în care poartă ochelari cu lentile colorate; 

8. Fişa de lichidare,  semnată la toate rubricile; 

9. După caz, chitanţa de plată a taxei de examen; 

10. După caz, adeverinţa de promovare a examenului de selecţie, cu rezultatele examenului. 

 

 


