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DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 1.Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă se organizează în conformitate cu:
- prevederile art. 120, 137,138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011;
- prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- în temeiul art. 1, 2 şi 3 din 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;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3098/2016 privind
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație .
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENŢĂ
Art. 2.
Facultatea de Fizică poate organiza examen de licenţă pentru :
- programele de studii / specializările pentru care are acreditare în condiţiile legii;
- programele de studii / specializările autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care
facultatea are, din acelaşi domeniu de programe de studii / specializări acreditate.
Art. 3.
Pot susţine examen de licenţă la Facultatea de Fizică:
- absolvenţii proprii;
- absolvenţii studiilor universitare de licenţă din alte instituţii de învăţământ superior care
îndeplinesc condiţiile legale.
Art. 4.
1. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează în conformitate cu
calendarul afişat pe site-ul facultăţii şi se desfăşoară la sediul Facultăţii de Fizică din cadrul
UVT.
Art. 5.
1. Comisiile de examen, formate din cel puţin 3 membri, se stabilesc pe specializări prin decizie a
rectorului UVT, la propunerea Consiliului Facultăţii de Fizică şi sunt aprobate de Senatul UVT.
2. Componenţa comisiior de examen si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se publică pe
site-ul UVT şi/sau pe site-ul Facultăţii de Fizică.
3. Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector,
conferenţiar sau profesor.
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4. Preşedintele comisiei va avea funcţia didactică de minim lector iar secretarul comisiei poate fi
asistent universitar sau preparator universitar şi are atribuţii numai de administrare a
documentelor.
5. Comisiile se fac publice pe site-ul Facultăţii de Fizică.
6. Conform legii, atât membrii comisiei de licenţă, cât şi secretarul comisiei de examen de licenţă
nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv.
7. Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de licenţă.
Art. 6.
1. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează în conformitate cu
calendarul afişat pe site-ul facultăţii.
2. Examenul de licenţă la Facultatea de Fizică constă din două probe:
a) Proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală;
b) Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
3. Cele două probe se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de
examen şi a examinatului.
4. Prezentarea și susținerea lucrării de licență sunt publice.
5. Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe.
Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6.00, la fiecare probă nota de
promovare trebuie să fie cel puțin 5.00. Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor
comisiei de examen, precum și media examenului de licență se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire. Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
6. Tematica și bibliografía se publică pe site-ul propiu al Facultății de Fizică
7. Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență
nu este publică.
Art. 7.
La un program de studii / specializare examenul de licență se organizează și se desfășoară în aceleași
condiții pentru toți candidații, indiferent de forma de învățământ parcursă.
Art. 8.
Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr.
60/2000, precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior şi / sau programe
de studii care au intrat în lichidare, se organizează examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor
de finalizare a studiilor.
- Examenul de selecţie constă din 5 probe scrise;
- Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţii care au promovat examenul de selecţie;
- Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de
licenţă, dar numai în cadrul UVT.
Art. 9.
1. Înscrierea la examenul de licenţă se face conform calendarului afişat pe site-ul facultăţii.
2. Documentele necesare înscrierii:
a) Cerere de înscriere pentru susţinerea examenului de Licenţă – va fi depusă numai de către
absolvenţii din promoțiile anterioare;
b) Declaraţia studentului cu privire la originalitatea lucrării de licenţă este înlocuită cu Raportul

Regulament privind organizarea
examenelor de finalizare a studiilor
universitare de licență

Ediţia II
Pagina 4 din 6

de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma
de e-learning. Acest raport va însoţi în mod obligatoriu lucrarea de licenţă conform
Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de licență
și master în Universitatea de Vest din Timişoara. Procentul de similaritate rezultat din
Raportul de similaritate trebuie sa fie mai mic de 25% pentru ca lucrarea sa fie acceptată,
cu respectarea normelor de citare.
c) Lucrarea de licenţă, însoţită de referatul conducatorului ştiinţific (îndosariat la pag 2) + CD
(pe plic se menţionează numele şi prenumele, specializarea, promoţia şi titlul lucrării);
d) Diploma de bacalaureat original (în cazul în care originalul a fost ridicat de la facultate);
e) Achitarea integrală a taxelor şi examenelor restante;
3. Examenul de licenţă la Facultatea de Fizică constă în două probe.
4. Cele două probe se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de
examen şi a examinatului.
Proba 1 : evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală;
1. Tematica şi subiectele pentru proba orală de mai sus se propun de către titularii disciplinelor
fundamentale şi de specialitate.
2. Lista finală a subiectelor (24 fundamentale şi 8 de specialitate) se stabileşte de către comisia
formată din decanul facultăţii şi directorul de departament, se comunică candidaţilor şi se face
publică în timp util.
3. Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
4. Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.
5. În cazul în care absolventul nu a obţinut la proba 1 minim nota 5,00, va fi declarat respins,
prin urmare acesta nu se poate prezenta la proba a 2-a.
Proba 2 : prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
a. Lucrărea de licenţă trebuie să fie însoţită de Raportul de similaritate rezultat ca urmare a
verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma de e-learning.
b. Structura generală a lucrării de licență, precum şi modalitatea de tehnoredactare a acesteia
sunt precizare în Normele de redactare afișate pepagina web a facultății facultăţii.
c. Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică.
d. Nota de promovare a probei 2 trebuie să fie cel puțin 5.00.
5. Media finală a examenului de licență se calculează ca medie aritmetică a celor două probe, cu
două zecimale fără rotunjire şi trebuie să fie minim nota 6,00.
Art. 10.
Facultatea de Fizica va afişa data examenului, condiţiile de înscriere, continut, programe, cursuri de
pregătire etc., la sediul facultăţii noastre şi pe pagina web a facultăţii.
Art. 11.
1. Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de licenţă de către candidaţii (studenţii) care
provin de la alte universităţi din ţară se face pe baza încheierii unui protocol între UVT şi
universitatea solicitantă.
2. În protocol se stipulează locul desfăşurării examenului, documentele necesare candidatului
pentru a susţine examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă la UVT, alte drepturi şi
obligaţii ale părţilor. Protocolul va avea ca anexe aprobarea celor două senate universitare (a
universităţi absolvite şi a UVT ca instituţie organizatoare a examenului de licenţă), după avizul
consiliilor de administraţie.
3. Facultatea de Fizica poate organiza la cerere examen de licenţă şi pentru absolvenţii altor
instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu conform regulamentelor
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UVT.
Art.12.
Absolvenţii care au finalizat studiile în baza Legii 84/1995 pot fi reînmatriculaţi la acelaşi program
de studii şi susţin examenul de licenţă în cazul echivalării studiilor conform cu planul de învăţământ
al seriei 2013-2016.
Art. 13.
Pentru situaţiile prevăzute la art. 361 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
se aplică dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior
pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art.14.
UVT poate organiza examen de licenţă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de
stat sau particulare, în condiţiile art. 2 şi numai dacă programul de studii / specializarea respectivă
este şcolarizată în cadrul universităţii.
Art. 15.
1. Rezultatele examenelor se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de ore de la data
susţinerii probei.
2. Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul Facultăţii de Fizică în termen
de 24 de ore de la comunicare/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data
încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a Facultăţii de Fizică
aprobată în senatul universitar din luna iunie a.c. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul
facultăţii iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
3. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.
Art. 16.
Promovării examenului de licenţă îi este atribuit un număr de 30 credite ECTS, (proba 1=15 credite;
proba 2= 15 credite), care vor fi menţionate atât pe adeveriţă, cât şi pe diploma de licenţă.
Art. 17.
Diplomele de licenţă se eliberează de către UVT, în termenele stipulate în Regulamentul de
eliberare a documentelor şcolare. Împreună cu diplomele de licenţă, UVT eliberează şi
suplimentele de diplomă pentru propriii absolvenţi. Facultatea de Fizică păstrează în arhiva facultăţii
dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenţă.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art. 18.
Examenul de licenţă, în anul universitar 2015-2016, se va desfăşura în:
•
•

12 iulie 2016 - Proba I;
13 septembrie 2016 - Proba I;

14 iulie 2016 – Proba II;
15 septembrie 2016 – Proba II;
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Art. 19.
Studenţii care în semestrul II al anului universitar 2015-2016 au fost în programe Erasmus sau alte
tipuri de mobilităţi instituţionalizate, precum şi studenţii care au dobândit calitatea de absolvent după
prima sesiune a susţinerii examenului de licenţă, se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor
din a doua sesiune.
Art. 20. Absolventul care nu s-a prezentat la examenul de licenţă sau nu a obţinut media de
promovare la examenul de licenţă va primi un certificat de absolvire a programului de studii
universitare de licenţă şi la cerere foaia matricolă parţială.
Art. 21. In cazul nepromovării examenului de licenţă, în sesiunile aferente promoţiei, acesta poate fi
susţinut într-o sesiune ulterioară cu suportarea de catre candidaţi a cheltuielilor aferente.
Art. 22.
Prezenta Ediţie a Regulamentului a fost aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Fizică din
data de 30.03. 2016.

