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o din nr. 3545 din 15/0412013

Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de Iicen;ă/diplomă şi
disertaţie - ~ ~U -

-Jg
I

In conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţIei
n ţionale nr. 112011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 28812004 privind organizarea studiilor
u iversltere, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi
d· sfăşurarea studiilor universitare de masterat,

având În vedere prevederile Legii !1L...60/2000 privind dreptul absolvenţilor Învăţământului superior particular d a
s sţine examenul de tinetizete a studiilor la instituţii de Învăţământ superior de stat acreditate şi ale Ordinu ui

tnis[nJlui educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.952/2012 pentru reglementarea unor măsuti privi d
filalizarea stucfiilor În Învăţământ'll superior pentru situaţiile provăzute la art. 361 alin. (4) şi f.§J din Legea educa,'ei
n tiouele nr. 1/2011,

rn lemeiul Hoiărsrl! Guvernului nr. §3612J211 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetă ii,
Tneretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Român'ei
n1.. S612<.H2 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare În cadrul administraţiei publice centrale şi pen ru

i dificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvolt
t nologică emit prezentul ordin.

rt. 1. - Se aprobă Metodolooia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţ e,
p evăzută in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

rt. 2. - Examenele de licenţă/diplomă şi disertatie se organizează şi se desfăşoară numai de către instituţiile e
i. ătărnănt superior acreditate pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar şi publicat pe site[UI
w b al instituţiei de învăţământ superior.

rt. 3. - Regu!amentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie,
d numit în continuare regulament propriu, se elaborează în conformitate cu metodologia-cadru, aprobată pl in
p ezentul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

rt, 4. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate În perioada de monitorizare specială au dreptul să
o ganizeze şi să desfăşoare examene do licenţă/diplomă şi examene de disertaţie numai pentru absolvenţii propriI'

Art. ti. - .A.bsolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examen de='
n. mai în cadrul instituţiilor de lnvătămănt superior acreditate care au programe de studii cu profil similar, în
centormitato cu prevederile legale în vigoare.

IArt. 6.• Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superio~ şi
iilstituţii!e de tnvătămănt superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de înVăţăm~",nt
superior, potrivit legii.

IAlt. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sport lui
n~. 3.271/:'012 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţămâ

1
ul

s perior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie, publicat în Monitorul Oficial al Român ei,
rtea 1, nr. 122 din 20 februarie 2012, se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1. I

Ministruleducaţiei naţionale, Ministruldelegat pentru învăţământsuperior,
cercetareştiinţificăşi dezvoltaretehnologică,

Remus Pricopie Mihnea CosrninCostoiu

Bucureşti, 15 aprilie 2013.
Nr.3.545.

I
METODOLOGIE-CADRU

de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
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'nistetul Educaţiei Naţionale
Metodologie din 15/04/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 18/04/2013

Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

CAPITOLUL I
Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă

rt. 1. - Programele de studii universitare de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privirţd
o~anizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licentă
p ntru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul universitar de licenfă
di domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen de licenţă/diplomă.

rt. 2. - (1) Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările şi cornpletările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de
studii, se finalizează:

) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.

o f2} Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează şi desfăşoară examene de finalizare Ia
st diilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, prevăd în regulamentul propriu un capitol distinct privind
o anizarea şi desfăşurarea acestor examene, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

rt. 3. - (1) În cazul absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de stu~ii
care au intrat în lichidare, susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către
absolvenţi a unui examen de selecţie, în situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

2) Examenul de. selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.

3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene
lidenţă/diplomă, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.

4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară examen de selecţie prev
î~ regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie,
raspectarea prevederilor lega le în vigoare.

rt. 4. - Pot susţine examen de licenţă/diplomă:
) absolvenţii de Învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate r' ă

funcţioneze provizoriu;
b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 3.

rt. 5. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diPIOŢă

n~m)ai pentru: d t d" . it d l' tă/ . l' v • t dit • ditiil I ...a programe e s u II umversi are e .centa specia tzan pen ru care are acre I are In con 1,11 e equ,
denumite În continuare programe de studii universitare/specializări acreditate;. I

b) programe de studii universitare de !icenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru c,re
instituţia are, Î~ acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate.

IArt. 6. - (1) In situaţia În care, la nivel naţional, Într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii
U~'iversitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe sustin
e amenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de stu~ii
u iversitare de licenţă/specializări acreditate "înrudite", stabilite de către Agenţia Română de Asigurarel a
C Iitălii în Invăţărnântul Superior În momentul autorizării de funcţionare provizorie.

(2) In cazul programelor de studii/specializărilor deja lichidate, la care mai există absolvenţi care nu ~u
s sţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, şi pentru care la nivel naţional, În domen ul
r spectiv de licenţă, există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizor u,
e amenul de licenţă/diplomă se susţine la instituţii de Învăţământ superior acreditate care au programe e
}Udii universitate de Iicenţă/specializări acreditate "înrudite", stabilite de către Agenţia Română de Asigurar a
tlităţii În Invăţământul Superior în momentul autorizării de funcţionare provizorie.
Art. 7. - (1) O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen

litenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii.
(2) O instituţie. de Învăţământ superior acreditată poate organiza examen de licenţă/diplomă pen~u

a solvenţit altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la programe de st dii
ufiverSitare de licenţă care există în structura universităţii, În condiţiile prevăzute de regulamentul propriu, u
r spectarea prevederllor leqale.

•• (3) Instituţiile d~. Învăţăr:'ân~ s~perior. ac.~e:m~te care o~ganizeaz~ şi desfăşoară .examen d~ li~enţă/di~lorră
pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate prOVIZOriU prevad lin
regulamentul propriu un capitol distinct privind organizarea şi desfăşurarea acestor examene, inciuriv
P[Iecizarea modalităţii acoperirii cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale În vigoare. I

Art. 8. - Absolvenţii programelor de studii universitate de licenţă/specializărilor menţionate la art. 5 se Înscriu
Ş susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţia pe care au absolvit-o, În conformitate cu PreVedere
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re ularnentului propriu.
rt. 9. - Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine examenul e

lic nţăldiplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea senatelor universitare a e
c lor două instituţii de învăţământ superior.

rt. 10. - (1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu susţIn
e amenul de licenţă/diplomă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în baza unui protoc I
în heiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare.

2) Inscrierea absolvenţi lor pentru examenul de licenţă/diplomă se realizează de către instituţia
în ăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două instituţii
în ăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

rt. 11. - (1) Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe, după cum urmează:
} proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
} proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.

2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acel
10 şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

3} Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice.
4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.
rt. 12. - (1) În lnvăţămăntul .superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului le

li nţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică.
2) Componenta naţională se realizează sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţa e

d către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor re
m dicină şi farmacie acreditate.

fo. rt. 13. - În regulamentul propriu, instituţiile de învăţământ superior acreditate prevăd modul de susţinere a
p bei pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: scris, oral, probă practică.

rt. 14. - (1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00.
2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe.
3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi

m dia examenului de licenţă/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
4) Notele probelor de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.
6) Luarea deciziilor În cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie

rt. 15. - Programele de studii universitare de master. organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificăr le
şi completările ulterioare, se fmalizează cu examen de disertaţie.

rt. 16. - O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de diserta ie
n mai pentru absolvenţii proprii.

trt. 17. - (1) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea lucr rii
d disertatie. .

(2) Susţinerea lucram de disertaţie este publică ŞI se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc ŞI în acel şi
oment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
(4) Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.
(7) Luarea deciziilor În cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 18. - Pentru 'un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor I e
o ganizea:>.:ăşi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ
p rcursă sau instituţia de învăţământ superior absolvită. .

'f. Art. 19. - Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza În 3 sesiuni ale aceluiaşi an calendaristic, în
p rioadele stabilite de senatele instituţiei organizatoare.

An. 20. - (t) Modalitateade desemnare şi componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi
d sertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul propriu.

(2) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor nu se ot
a a, cu cei examinaţi sau intre ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, conform legii

(3) Componenţa comisiilor pentru examenele de Iicenţă/dip!omă şi disertaţie şi a comisiilor pen ru
s luţionarea contestaţincr se publică pe site-ul web al instituţiei.

(4) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pen ru
o ganizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Art. 21. - (1) Contestaţiile se depun şi se rezolvă conform regulamentului propriu, exclusiv la nivelul institu iei
d învăţământ superior care a organizat examene de licenţă/diplomă şi disertaţie. I
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(2) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
3) Rezultatele obţinute la probele orare, pe aptitudini sportiva sau artistica nu pot fi contestate. I

e ~Irt. zz. - ~egutarnenti.J1 propriu cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de instituţiile o~ganizato~e
p sntru asigurarea origrnalităţii conţinutului lucrărilor ce. urmează .@ fi susţinute, precum şi prevederi expre e
p ivind inte.rt.icerea comercializăai de l.ucr5r.i ştiintiflce în vederea. facilită.l'ii falsificării de către cumpărător a
calităţii deaut.or al unei lucrări de Iicet1ţ~: de diplomă sau da cisertaţie. . . .. .. I

rt. 23. - Diplomele' pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează . e
către Institutia Q:g;)nizat~3re, în termen de cel mult 12 luni dela data prornovării. .

~

rt. '~•.~. - (1) Rimă Ici eltberarea d:plonlei, absctvenţii care au promovat examenul de finalizare a studii or
p irnesc, !a cerere: adeverinţe de absolvire a studiilor.

(2) Adeverinţa da absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţipă
f ctia, numele şi. semnătura persoanelor resoonsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţi le
L1~to~~~: I

la) dema:lILti de studii universjtare; I
It» p~ogf::fm~1de..:rt.udiilSP.eciahzzrea: II

~

C).per:i<iGcln.de studii; .
d) r.ledi3- c!;efi rJ21;ZCtf? .a '5tudtil<:-r; . . .: . A"., .. 1.
eLş~atutu!deac.r.esi!t~refautorrz~re provlzorre1_foima. de mv<:ţ~mant, limba de predare, loca.!@...9...e-2.9lafl"o~,

fi mă!ul (Ia credit,eşi ~~f!:!~ care l~3.!.~bi!Eş@lbQ!ăr~re ..a Guve~nului, ordin ~I miDjs1r.~illmă Q?z~J

j(3) In caz depierdere sau de ,~Istrugere, eliberarea uriel nOI adeverinţe urmeaza psocedorile leg.al~ prrvlpd
- e berarea d:upt,~~tel?~.a.et~lorde SlL!dfi. . • . '. .... . . . I

Ar1. 2:5. M Ab5ol'/~:1:11 cfi:~e nu pFOr.10V~a!3 examenul de finakzare a studiilor pornesc, la cerere, un certlfi~!lat
q~ .~tljdii lmiv6'''&~~'1.re~ţG ccprinde i:1fC.rmaţi. ..p~jv.~ndfor~~ de învătămănt la cara s-a organizat şcolarizar a,
pt>rroc:d3de studii, mcdv:e,de prom_:@re.<1an,lor qe stuj-L-. " ,

t
lArt. 26. - Abs:cl:v~i'iţij prQm9~ii:6r anterioare $e pot înscrie' la examenele de fin}3lizare 3 studiilor în sesiun le

r;; p,grarrl2ta pentruprom9,ţ;a cure~t~. A ..' .••• • ••••• l .

f
Art. ~7. c;f~zel~tul ordin se apliGaI:;yopand cu sesiunile de examene de finalizare a etudiilor eferente anuun

li lVerslt-::'F·'::O '12-2013. .
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