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CAPITOLUL I
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Art. 1 Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat se
organizează și desfășoară în conformitate cu:
- prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 și 157 din Legea Educației
Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea și
desfășurarea studiilor universitare de masterat;
- Hotărârea Guvernului României nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al
Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului României nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conținutului și
formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I – studii universitare de
licență;
- Hotărârea Guvernului României nr. 728 din 5 octombrie 2016 privind aprobarea
conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului II – studii
universitare de masterat și absolvenților ciclului I și ciclului II de studii universitare oferite
comasat;
- Legea nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior
particular de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de
stat acreditate;
- Legea nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal,
postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții
similare din învățământul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenților învățământului particular
liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și
instituțiile din învățământul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 171 din 25 noiembrie 1999 privind dreptul senatelor universitare de a stabili
cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții
învățământului superior particular;
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.952 din 3 mai 2012
pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învățământul superior pentru
situațiile prevăzute la art. 361 alin. (4) și (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării nr. 4156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documnetelor universitare în
sistemul de învățământ superior;
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- Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5289 din 9 septembrie 2008
privind diploma de licență și suplimentul la diplomă;
- Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3850 din 2 mai 2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin
departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în
vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Codul drepturilor și obligațiilor studentului, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30 martie 2012;
- Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125 din 20 decembrie
2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de
licență/diplomă și disertație, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul Ministrului
Educației Naționale nr. 3471 din 17 martie 2017 privind modificarea art. 19 din Metodologiacadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin
Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016, Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr. 5643 din 12 decembrie 2017 privind modificarea
Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă
și disertație, Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5664 din 30 decembrie 2019
privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 și Ordinul Ministrului Educației și Cercetării
nr. 4206 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din
României;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea
unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și
completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011;
- și în baza altor acte normative cu incidență în domeniul de activitate reglementat.
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CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Art. 2 Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288 din
24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările
ulterioare, se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență.
Art. 3 Facultatea de Fizică organizează examen de finalizare a studiilor universitare de
licență la:
- programele de studii universitare de licență acreditate în condițiile legii;
- programele de studii universitare de licență autorizate să funcționeze provizoriu pentru care
Facultatea de Fizică are, în același domeniu de studii universitare de licență, programe de studii
universitare de licență acreditate.
Art. 4 Pot susține examen de finalizare a studiilor universitare de licență la Facultatea
de Fizică:
- absolvenții proprii;
-absolvenții altor instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze
provizoriu, la programe de studii universitare de licență care există în structura UVT, cu
respectarea prevederilor legale (conform Procedurii de sistem privind evaluarea cererilor de
susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență la UVT, în cazul
studenților (sau absolvenților) proveniți de la alte instituții de învățământ superior acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu).
Art. 5 Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii
învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se
finalizează:
a. cu examen de licență/diplomă, pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată;
b. cu examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.
Art. 6
(1) Absolvenții de învățământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii
nr. 60 din 24 aprilie 2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de
a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat
acreditate, pot susține examen de finalizare a studiilor universitare de licență la Facultatea de
Fizică doar în condițiile promovării unui examen de selecție organizat anterior susținerii
examenelor de finalizare a studiilor.
(2) Examenul de selecție cuprinde cinci probe scrise care vor fi susținute conform
prevederilor prezentului regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de
finalizare a studiilor universitare de licență. Probele se pot susține de cel mult de două ori de
către un candidat, cele cinci probe scrise se vor susține din trei discipline generale și două
discipline de specialitate.
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(3) Pot susține examenul de licență doar cei care au promovat examenul de selecție care
va fi recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de finalizare a studiilor universitare
de licență, dar numai în cadrul Universității de Vest din Timișoara, respectiv Facultatea de
Fizică.
Art. 7.
(1) Taxa de înscriere la examenul de finalizare de studii pentru absolvenții altor instituții
de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și pentru absolvenții
UVT care nu au susținut examenul de finalizare de studii în sesiunea promoției lor se stabilește
anual prin hotărâre a Senatului UVT.
(2) Modalitatea de acoperire a cheltuielilor pentru absolvenții altor instituții de
învățământ superior pentru care UVT organizează și desfășoară examenul de finalizare de
studii de licență se regăsește în regulamentele și procedurile interne UVT.
Art. 8
(1) Evaluarea cererilor de susținere a examenelor de finalizare a studiilor universitare
de licență la Facultatea de Fizică, în cazul absolvenților proveniți de la alte instituții de
învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, se realizează conform
Procedurii de sistem privind evaluarea cererilor de susținere a examenelor de finalizare a
studiilor universitare de licență la UVT, în cazul studenților (sau absolvenților) proveniți de la
alte instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu.
(2) Înscrierea absolvenților de la alte instituții de învățământ superior acreditate sau
autorizate să funcționeze provizoriu pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor
universitare de licență la UVT se realizează de către universitatea în care candidații (studenții)
au urmat studiile universitare de licență, în baza unui protocol încheiat între instituția respectivă
și UVT.
(3) Susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență de către
candidații (studenții) care provin de la alte universități din țară se face pe baza încheierii unui
protocol între Universitatea de Vest din Timișoara și universitatea solicitantă.
(4) În protocol se stipulează locul desfășurării examenului, documentele necesare
candidatului pentru a susține examenul de finalizare a studiilor universitare de licență în
Universitatea de Vest din Timișoara, alte drepturi și obligații ale părților. Protocolul va avea ca
anexe aprobarea celor două senate universitare (al universității absolvite și al Universității de
Vest din Timișoara ca instituție organizatoare a examenului de licență), după avizul favorabil
al Consiliilor de administrație.
(5) Pentru situații deosebite, temeinic motivate, Universitatea de Vest din Timișoara
poate desfășura susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență în
locațiile aparținând instituțiilor de învățământ superior de unde provin candidații, în baza unui
protocol încheiat între cele două universități și numai cu aprobarea Ministerului Educației
Naționale.
(6) Absolvenții unei alte instituții de învățământ superior acreditate se pot înscrie și pot
susține examenul de finalizare a studiilor universitare de licență la UVT, cu aprobarea senatelor
universitare ale celor două instituții de învățământ superior, după avizul favorabil al consiliilor
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de administrație. Similar, absolvenții UVT se pot înscrie și pot susține examenul de finalizare
a studiilor universitare de licență la o altă instituție de învățământ superior acreditată, cu
aprobarea senatelor universitare ale celor două instituții de învățământ superior, după avizul
favorabil al consiliilor de administrație.
Art. 9 Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se
organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți absolvenții, la sediul UVT,
indiferent de forma de învățământ parcursă sau de instituția de învățământ superior absolvită.
Art. 10
(1) Înscrierea candidaților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare se face
cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului, moment
în care va fi depusă și lucrarea de finalizare a studiilor universitare.
(2) Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalității lucrării de
licență pe platforma de e-learning însoțește în mod obligatoriu lucrarea de finalizare a studiilor
universitare, conform Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a
studiilor de licență și masterat în Universitatea de Vest din Timișoara.. Procentul de
similaritate rezultat din raportul de similaritate trebuie să fie mai mic de 25% pentru ca lucrarea
să fie acceptată, cu respectarea normelor de citare.
(3) Structura generală a lucrării de licență, precum și modalitatea de tehnoredactare a
acesteia sunt precizare în prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea
examenelor de finalizare a studiilor universitare la Facultatea de Fizică (Anexa 2). Coperta și
pagina de titlu pentru lucrarea de finalizare a studiilor universitare au un format standardizat la
nivel de UVT, conform Anexei 2 a prezentului regulament.
(4) Toți candidații la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență prezintă
la înscriere un certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională
eliberat de către un departament de profil din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
(5) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor este condiționată de alegerea de către
student a temei lucrării de licență propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60 de zile
de la începutul anului universitar, al anului de studii terminal, iar temele de licență, precum și
numele coordonatorilor lucrărilor se vor publica pe site-ul facultății (Anexa 1 – Model de
Cerere).
Art. 11
(1) Comisiile de examen și pentru analiza și soluționarea contestațiilor se stabilesc
pentru fiecare program de studii universitare, prin decizie a rectorului Universității de Vest din
Timișoara, la propunerea Consiliilor facultăților și sunt aprobate de Senatul UVT.
(2) Comisiile pentru examen sunt formate din minimum 3 membri cu drepturi depline,
dintre care un președinte, la care se adaugă un secretar al comisiei ce are atribuții numai de
administrare a documentelor.
(3) Comisiile pentru analiza și soluționarea contestațiilor sunt formate din 3 membri,
dintre care un președinte, alții decât membrii comisiei de examen.
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(4) Componența comisiilor pentru examen și pentru analiza și soluționarea
contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenului de
finalizare a studiilor.
(5) Consiliul Facultății de Fizică va propune și un membru supleant pentru comisiile de
examen.
(6) Componența comisiilor pentru examen și pentru analiza și soluționarea
contestațiilor se publică pe site-ul Facultății de Fizică.
(7) Membrii unei comisii pentru examen sau pentru analiza și soluționarea contestațiilor
trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de lector, conferențiar sau profesor și
trebuie să fi desfășurat activități didactice la programul de studii respectiv.
(8) Președintele comisiei pentru examen sau pentru analiza și soluționarea contestațiilor
va avea funcția didactică de minimum lector, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar
și are atribuții numai de administrare a documentelor.
(9) Membrii comisiei pentru examen, secretarul comisiei și membrii comisiei pentru
analiza și soluționarea contestațiilor nu se pot afla cu cei examinați sau între ei în relație de
soți, afini și rude până la gradul al IV-lea inclusiv.
(10) Comisiile pentru examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de licență.
Art. 12
(1)
Înscrierea și susținerea examenului de licenţă se face conform calendarului afişat pe
site-ul facultăţii.
(2)
Depunerea lucrărilor de licență se va face online, prin încărcarea variantei finale a
lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle cu cel puțin
5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului.
(3)
Cadrul didactic coordonator va încărca Referatul de evaluare a lucrării tot pe platforma
de e-learning Moodle.
(4)
Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării de
licență, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de licență și abstractul lucrării de
licență. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a lucrărilor de licență gestionată de UVT.
(5)
Structura generală a lucrării de licență, precum şi modalitatea de tehnoredactare a
acesteia sunt precizare în Normele de redactare afișate pe pagina web a facultății.
(6)
Documentele necesare înscrierii sunt:
a) Cerere de înscriere pentru susţinerea examenului de Licenţă – va fi depusă numai de
către absolvenţii din promoțiile anterioare;
b) Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă
pe platforma de e-learning.
c) Referatul de evaluare a lucrării încărcat pe platforma de e-learning Moodle de către
cadrul didactic coordonator
d) Achitarea integrală a taxelor şi examenelor restante;
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Art. 13 Facultatea de Fizica va afişa data examenului, condiţiile de înscriere, conținut,
programe, cursuri de pregătire etc., la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii.
Art. 14
(1) Examenul de licenţă la Facultatea de Fizică constă în două probe.
(2) Cele două probe se desfăşoară în aceeași zi începând cu proba orală, urmată de prezentarea
lucrării, pentru fiecare candidat în parte.
(3) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă orală (5 credite);
a. Tematica şi subiectele pentru proba orală se propun de către titularii disciplinelor
fundamentale şi de specialitate. Lista finală a subiectelor (atât discipline
fundamentale, cât și de specialitate) se stabileşte de către comisia formată din
decanul facultăţii şi directorul de departament, înainte de începutul fiecărui an
universitar;
b. Evaluarea de la proba orala se desfășoară pe bază de întrebări punctuale adresate
studentului de către fiecare membru al comisiei de examinare.
c. Notele acordate de membrii comisiei pentru examen sunt numere întregi de la 1 la
10.
d. Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, modul de prezentare și răspunsurile
la întrebări.
e. Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către
membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire
f. Nota de promovare a probei 1 trebuie să fie cel puțin 5.00.
g. 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.
(4) Proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite).
a.
Prezentarea și susținerea lucrării de licență este publică.
b.
Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor
examenului de licență nu este publică.
c.
Membrii comisiei vor aprecia corectitudinea, originalitatea, calitatea prezentării
și răspunsurile la întrebări.
d.
Notele acordate de membrii comisiei pentru examen sunt numere întregi de la
1 la 10.
e.
Media probei, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de către
membrii comisiei pentru examen, se determină cu două zecimale, fără rotunjire;
f.
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.
(6) În cazul lucrărilor de licenţă aferente finalizării programelor de studii în limbă străină sau
în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie internaţională,
susţinerea publică se realizează în limba respectivă.
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(7) Participarea studentului la Proba 2 a examenului de finalizare a studiilor universitare de
licență este condiționată de promovarea Probei 1 a acestuia;
(8) În cazul în care un candidat promovează într-o sesiune a unui examen de finalizare a
studiilor universitare de licență doar una dintre cele două probe de examen, aceasta se
recunoaște ca fiind promovată și în alte sesiuni ale examenului de finalizare a studiilor
din același an universitar;
(9) Tematica și bibliografia se publică pe site-ul Facultății de Fizică la începutul fiecărui an
universitar;
Art. 15
(1) Deliberarea comisiilor pentru examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului
de finalizare a studiilor nu este publică.
(2) Rezultatele examenelor se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 ore de la data
susținerii probei, la avizierul Facultății de Fizică și pe pagina web a facultății.
(3) Contestaţiile privind rezultatul examenului se depun prin email la secretariatul
Facultăţii de Fizică la adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, 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. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul
facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt
definitive.
(4) Conform legii, membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestațiilor nu se pot afla,
cu cei evaluați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al IV-lea
inclusiv.
(5) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.
Art. 16 În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de licenţă în anul absolvirii, în
sesiunile programate, studentul poate să susţină probele într-o sesiune ulterioară cu suportarea
cheltuielilor aferente, valoarea acestora fiind conformă Hotărârii Senatului UVT.
Art. 17 Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă se eliberează de
către Universitatea de Vest din Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
Art.18
(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă/diplomă
primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma
şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor
responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
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e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare,
locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care
va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu
mediile de promovare ale anilor de studii.
Art. 19 Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor
în sesiunile programate.
Art. 20
(1) Împreună cu diplomele de licenţă, Universitatea de Vest din Timişoara eliberează şi
suplimentele de diplomă pentru proprii absolvenţi, iar în cazul în care a organizat și desfășurat
examene de finalizare a studiilor pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior intrate
în lichidare, Universitatea de Vest din Timişoara are obligația de a emite diploma și suplimentul
la diplomă în baza situației școlare depusă în dosarul de înscriere la examen. La Universitatea
de Vest din Timișoara, suplimentul la diplomă se redactează bilingv, în limba română și în
limba engleză.
(2) Facultatea de Fizică păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la
examenul de licenţă.

Art. 21 Examenul de licenţă se va desfăşura în conformitate cu calendarul stabilit de UVT, iar
Facultatea de Fizică va afișa data examenului, data afișării rezultatelor, perioada de depunere
a contestațiilor și de analiză și soluționare a acestora, condițiile de înscriere, conținutul etc. la
sediul facultății și pe pagina web a acesteia.
Art. 22 Studenţii care în semestrul II al anului universitar au fost în programe Erasmus sau alte
tipuri de mobilităţi instituţionalizate și au dobândit calitatea de absolvent după data susţinerii
examenului de licenţă al promoţiei lor se pot prezenta la două sesiuni de examinare fără a plăti
taxa aferentă.
Art. 23 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite
de Senatul UVT prin Structura anului universitar, dintre care două sesiuni în anul universitar
curent (gratuit) și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor (cu taxă), la solicitarea
Consiliilor facultăților și cu aprobarea Senatului UVT.
Art. 24 Consultarea lucrărilor de licență se poate face prin solicitarea expresă adresată
secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro.
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Art. 25 În UVT, este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de Licență. Rectorul poate
anula, cu aprobarea Senatului UVT, rezultatul unui examen de finalizare a studiilor universitare
atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase.
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CAPITOLUL III
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTERAT
Art. 26
(1) Programele de studii universitare de masterat organizate în baza Legii nr. 288 din 24 iunie
2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se
finalizează cu examen de disertație, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Facultatea de Fizică organizează și desfășoară examen de disertație numai pentru
absolvenții proprii, din promoția curentă și din promoțiile anterioare, atât de la studiile
universitare de masterat, cât și de la studiile postuniversitare de masterat organizate în baza
Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 27 Facultatea de Fizică va informa candidaţii despre data examenului, condiţiile de
înscriere la examenul de disertaţie, prin afişarea informatiilor la sediul facultăţii şi pe pagina
web a facultăţii.
Art. 28
(1) Comisiile de examen, formate din cel puţin 3 membri (în afară de secretarul comisiei), se
stabilesc pe programe de studiu prin decizie a rectorului UVT la propunerea Consiliului
Facultăţii de Fizică si sunt aprobate de Senatul UVT.
(2) Comisiile vor avea ca președinte pe directorul programului de master sau un cadru didactic
care desfășoară activități didactice la programul respectiv de master, iar ca membri două
cadre didactice care desfășoară activități didactice la programul de master.
(3) Comisiile pentru analiza și soluționarea contestațiilor sunt formate din 3 membri, dintre care
un președinte, alții decât membrii comisiei de examen.
(4) Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector,
conferenţiar sau profesor, iar secretarul comisiei poate fi asistent universitar şi are atribuţii
numai de administrare a documentelor.
(5) Preşedintele comisiei va avea funcţia didactică de minim lector.
(6) Consiliul Facultăţii de Fizică va propune și un membru supleant, odată cu comisiile de
examen.
(7) Componenţa comisiilor se publică pe site-ul Facultăţii de Fizică.
(8) Conform legii, atât membrii comisiei de examen de disertaţie, cât şi secretarul comisiei de
examen de disertaţie nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude
până la gradul al IV-lea inclusiv.
(9) Componența comisiilor pentru examenul de disertație, precum și numărul membrilor
acestora nu se modifică pe durata examenului de finalizare a studiilor de master.
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(10)
Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea
examenelor de disertaţie.
(11)
Art. 29 Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării
de disertaţie (10 credite).
Art. 30
(1) Lucrarea de disertaţie trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei
abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei,
precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora.
(2) Tema disertaţiei este stabilită de către conducătorul de disertaţie, împreună cu masterandul
şi se corelează cu programul de pregătire universitară de master, cu domeniul de expertiză
al conducătorului de disertaţie, cu programele şi politica instituţională ale UVT.
(3) Conducătorul de disertaţie poate fi oricare dintre cadrele didactice titulari de curs ai
programului respectiv de studii universitare de masterat.
(4) Structura generală a lucrării de disertaţie, precum şi modalitatea de tehnoredactare a
acesteia sunt precizate în Normele de redactare a lucrării de disertație (Anexa 2). Coperta
şi pagina de titlu pentru lucrarea de disertaţie au un format standardizat la nivel de UVT,
conform Anexei 2.
(5) Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de disertație
pe platforma de e-learning însoţeşte în mod obligatoriu lucrarea de disertație conform
Metodologiei privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor de
masterat în Universitatea de Vest din Timișoara. Procentul de similaritate rezultat din
Raportul de similaritate trebuie să fie mai mic de 20% pentru ca lucrarea să fie acceptată,
cu respectarea normelor de citare.
(6) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor este condiționată de alegerea de către
student a temei lucrării de disertație propusă de cadrul didactic coordonator în cel mult 60
de zile de la începutul anului universitar, al anului de studii terminal, iar temele de licență,
precum și numele coordonatorilor lucrărilor se vor publica pe site-ul facultății (Anexa 1 –
Model de Cerere).
(7)
Art. 31
(1) Data examenului, data afișării rezultatelor, perioada de depunere a contestațiilor și de
analiză și soluționare a acestora, condițiile de înscriere, vor fi afișate la sediul facultății
și pe pagina web a acesteia.
(2) Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de masterat în variantă
online va fi înregistrată integral și arhivată pentru fiecare absolvent în parte.
(3) Înscrierea candidaților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare se face cu
cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului,
moment în care va fi depusă și lucrarea de finalizare a studiilor universitare.
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(4) Documentele necesare înscrierii sunt:
a. Cerere de înscriere pentru susținerea examenului de Disertație – va fi depusă
numai de către absolvenţii din promoțiile anterioare;
b. Lucrarea de disertație, validată de cadrul didactic coordonator, se va încărca pe
platforma de e-learning Moodle cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data
programată pentru începerea examenului.
c. Referatul de evaluare a lucrării încărcat pe platforma de e-learning Moodle de
către cadrul didactic coordonator.
d. Raportul de similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de
disertație pe platforma de e-learning.
e. Studentul are obligația de a completa corect pe platforma de e-learning: titlul lucrării
de disertație, 3-7 cuvinte-cheie relevante pentru conținutul lucrării de disertație și
abstractul lucrării de disertație. Acestea vor fi afișate pe platforma online publică a
lucrărilor de disertație gestionată de UVT.
f. Structura generală a lucrării de disertație, precum şi modalitatea de tehnoredactare
a acesteia sunt precizare în Normele de redactare afișate pe pagina web a
facultății.
Art. 32
(1) Susținerea lucrării de disertație este publică.
(2) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00.
(3) Media examenului de disertație se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe
baza notelor acordate de către membrii comisiei pentru examen.
(4) Membrii comisiei vor aprecia nivelul de cunoaştere a temei abordate, originalitatea
lucrării, modul de prezentare și răspunsurile la întrebări. Notele acordate de membrii
comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este
publică.
(6) În cazul lucrărilor de disertație aferente finalizării programelor de studii în limbă străină
sau în cazul lucrărilor elaborate în cotutelă, redactate într-o limbă de circulaţie
internaţională, susţinerea publică se realizează în limba respectivă.
(7) Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare în termen de cel mult 48 de
ore de la data susţinerii lucrării, la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultății.
Art. 33
(1) Contestaţiile privind rezultatul examenului se trimit la secretariatul facultăţii online la
adresa de email secretariat.fizica@e-uvt.ro, 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 contestatiilor.
Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul facultăţii, iar deciziile comisiilor de analiză şi
soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
(2) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.
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Art. 34
(1) Studentul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de
master şi a obţinut cel puţin media 6,00 la susţinerea publică a disertaţiei primeşte diploma
de studii universitare de master, însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform
reglementărilor în vigoare. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de
disertaţie se eliberează de către Universitatea de Vest din Timişoara în termen de cel mult
12 luni de la data promovării.
(2) Împreună cu diplomele de master, UVT eliberează şi suplimentele de diplomă pentru
proprii absolvenţi, suplimentul la diplomă se redactează bilingv, în limba română și în
limba enegleză. Facultatea de Fizică păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului
declarat promovat la examenul de disertaţie.
Art. 35 În cazul neprezentării sau nepromovării examenului de disertaţie în anul absolvirii, în
sesiunile programate, studentul poate să susţină lucrarea de disertaţie într-o sesiune ulterioară,
cu suportarea cheltuielilor aferente. Taxa de înscriere la examenul de finalizare de studii
universitare de master pentru absolvenții UVT care nu au susținut examenul de disertaţie în
sesiunea promoției lor se stabilește anual prin Hotărâre a Senatului UVT.
Art. 36
(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinţă de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma
şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor
responsabile din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţiile următoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare,
locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a
Guvernului, ordin al ministrului, după caz).
(3) În caz de pierdere sau distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale
privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor de master primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare eliberat de UVT, care va cuprinde informaţiile
prevăzute la alin. (2), cu excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare ale
anilor de studii.
Art. 37 Consultarea lucrărilor de disertație se poate face prin solicitarea expresă adresată
secretariatului facultății la adresa email secretariat.fizica@e-uvt.ro.
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Art. 38 În UVT este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de disertaţie.
Art. 39 Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor
de master în sesiunile programate.
Art. 40
(1)
Sesiunile examenelor de finalizare a studiilor universitare se organizează anual în
perioadele stabilite prin Structura anului universitar, aprobată prin Hotărârea Senatului UVT.
(2)
Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite
de Senatul UVT prin Structura anului universitar, dintre care două sesiuni în anul universitar
curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, la solicitarea Consiliilor
facultăților și cu aprobarea Senatului UVT.
Art. 41 Programarea examenul de disertaţie se va face în intervalul specificat în calendarul
UVT și se va afișa pe pagina web a facultății.
Art. 42
(1)
Studenții UVT au dreptul de a se prezenta gratuit la cele două sesiuni ale examenelor
de finalizare a studiilor universitare din anul universitar în care au absolvit.
(2)
Studenţii care au fost în programe Erasmus sau alte tipuri de mobilităţi instituţionalizate
în semestrul II al anului universitar şi au dobândit calitatea de absolvenţi după data susţinerii
examenului de disertație al promoţiei lor, se pot prezenta la două sesiuni de examinare fără a
plăti taxa aferentă.
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CAPITOLUL IV
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 43
(1) Sesiunile examenelor de finalizare a studiilor universitare se organizează anual în
perioadele stabilite prin Structura anului universitar aprobată prin Hotărârea Senatului UVT.
(2) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele
stabilite de Senatul UVT prin Structura anului universitar, dintre care două sesiuni în anul
universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor, la solicitarea
Consiliilor facultăților și cu aprobarea Senatului UVT.
Art. 44
(1) Studenții UVT au dreptul de a se prezenta gratuit la cele două sesiuni ale examenelor
de finalizare a studiilor universitare din anul universitar în care au absolvit.
(2) Studenții UVT care au participat la programe de mobilități academice Erasmus+ sau
la alte tipuri de mobilități instituționalizate în semestrul II al anului universitar și au dobândit
calitatea de absolvent după data susținerii examenului de finalizare a studiilor al promoției lor
se pot prezenta la două sesiuni de examinare fără a plăti taxa aferentă.
Art. 45 În UVT, este strict interzisă comercializarea de lucrări științifice în vederea
facilitării falsificării de către cumpărător a calității de autor al unei lucrări de licență sau de
disertație.
Art. 46
(1) În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr.
4206 din 6 mai 2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din
România și cu prevederile art. 1, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.
58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de
învățământ, prin derogare de la prevederile prezentului regulament, pentru anul universitar
2020/2021, în situația în care în perioada prevăzută de structura anului universitar pentru
susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat pe teritoriul
României este decretată stare de urgență sau sunt impuse restricții cu privire la adunările
publice și/sau la deplasarea persoanelor, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea
răspunderii publice, probele examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de
masterat se pot desfășura și online, prin intermediul platformelor electronice utilizate de UVT,
în baza unei proceduri aprobate de Senatul universitar, conform regulamentelor proprii ale
facultăților.
(2) Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de
masterat în variantă online va fi înregistrată integral și arhivată pentru fiecare absolvent în
parte.
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(3) Studenții care nu au posibilitatea de a participa la sesiunea de examene de finalizare
a studiilor în regim online din motive tehnice (lipsa unui calculator/laptop, lipsa conexiunii
stabile la internet etc.) au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la secretariatul
facultății, cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru probele examenelor de finalizare a
studiilor, susținerea probelor examenelor de finalizare a studii universitare de licență de la
sediul Universității de Vest din Timișoara (UVT), în același format și în aceeași perioadă
prevăzută de structura anului universitar. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va pune
la dispoziție pentru aceste cazuri laboratoare cu calculatoare, în condiții de siguranță și cu
respectarea normelor de igienă, sănătate publică și distanțare socială recomandate de
autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile necesare participării tuturor studenților.
(4) În situația prevăzută de alin. (1) al prezentului articol, înscrierea candidaților și
depunerea lucrărilor de finalizare a studiilor se va face online, prin încărcarea variantei finale
a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe platforma de e-learning Moodle
(https://elearning.e-uvt.ro/) cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru
începerea examenului. Cadrul didactic coordonator va încărca referatul de evaluare a lucrării
tot pe platforma de e-learning Moodle.
(5) Toate celelalte prevederi ale prezentului regulament se aplică în mod echivalent și
în situația prevăzută de alin. (1) al prezentului articol.
Art. 47 Prezenta Ediție (a IV-a) a Regulamentului a fost aprobată în Ședința Consiliului
Facultății de Fizică din data de 22.02.2021.
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ANEXA 1
Nr.__________/______________

Se aprobă/Nu se aprobă,
Acordul cadrului didactic:

DECAN,

SE APROBĂ / NU SE APROBĂ elaborarea lucrării de licență/
dizertație a studentului :
Director Departament

_________________________________
Data:_________________

Domnule DECAN,
Semnătura________________________
Subsemnatul(a), _____________________________________________, student(ă) în anul
_________, specializarea ________________, cursuri de zi licență/masterat, având numărul matricol
______________________, CNP_______________________ Tel:__________________ prin
prezenta vă rog a-mi aproba elaborarea lucrării de licenţă/dizertaţie cu tema
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________ sub îndrumarea doamnei/domnului:

_________________________________________________________________________________

Vă mulțumesc!

Data
_______________

Semnătură student,
____________________

Sunt de acord să coordonez lucrarea de licență/disertație mai sus menționată, în cotutelă cu dl/dna
________________________________. Semnătura____________________

CONDIȚII DE REDACTARE

Sunt de acord să coordonez lucrarea de licență/disertație mai sus menționată, în cotutelă cu dl/dna
________________________________. Semnătura ____________________

(se completează doar în cazul lucrărilor coordonate în cotutelă)

Regulament privind organizarea
și desfășurarea examenelor de
finalizare a studiilor universitare
de licență și de masterat la
Facultatea de Fizică

Ediția a IV-a
Nr. Anexe 3
Pagina 20 din
25

ANEXA 2

CONDIȚII DE REDACTARE
a lucrărilor de licență/disertație
INIŢIALIZAREA PAGINII – 2,5 cm (sus, jos, stânga, dreapta)
EDITAREA TEXTULUI – caractere de 12, TNR, 1,5 rânduri
TITLUL CAPITOLULUI – 4 rânduri de sus,
TNR/14/B/CENTRAT; fiecare capitol începe pe pagină noua.
TITLUL SUBCAPITOLULUI
- (Ex:1.1.) – TNR/12/B/CENTRAT
(Ex: 1.1.1) – TNR/12/ITALIC/CENTRAT
(Ex: 1.1.1.1.) – TNR/12/REGULAR/CENTRAT
NUMĂR INDICAT DE PAGINI: 60 pag.
Lucrarea va începe cu o Introducere, apoi va avea capitole de prezentare a
nivelului actual de cunoaștere în domeniu, conținând o prezentare sintetică a
bibliografiei, cu citări corespunzătoare, și va conține unul sau mai multe capitole
cu rezultatele originale obținute de candidat. În finalul lucrării va exista un capitol
de Concluzii, și Bibliografia, care enumeră lucrările citate în ordinea alfabetică
a autorilor.
Exemplu:
BIBLIOGRAFIE
1. Adamescu Sorin (2008), Marketingul Serviciilor, Editura Mirton, ISBN, pag.
123
2. Juzeniene A., Moan J., Beneficial effects of UV radiation other than via vitamin
D production, Dermatoendocrinol. (2012); 4(2): 109–117.
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ANEXA 3

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:
(se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

LUCRARE DE LICENȚĂ
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, prenume, nume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
Anul
(TNR, 12, centrat)
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ:
(se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

TITLUL LUCRĂRII
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, nume, prenume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
Anul
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
PROGRAMUL DE STUDII DE MASTER:
(se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

LUCRARE DE DISERTAȚIE
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, prenume, nume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
Anul
(TNR, 12, centrat)
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UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE FIZICĂ
POGRAMUL DE STUDII DE MASTER:
(se scrie denumirea programului)
(TNR, 16, majuscule, Bold, centrat)

TITLUL DISERTAȚIEI
(TNR, 24, majuscule, Bold, centrat)

COORDONATOR:

ABSOLVENT:

Gradul didactic, nume, prenume

Nume, prenume

(TNR, 14)

(TNR, 14)

TIMIȘOARA
anul
(TNR, 12, centrat)
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Referat,
asupra lucrării de LICENŢĂ / DISERTAŢIE cu tema:
___________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________
elaborată de _________________________________________________________________
Facultatea de Fizică, Specializarea:
___________________________________________________________________________
În urma analizei lucrării mai sus precizate specificăm următoarele:
1.

Conţinut ştiinţific

2.

Rezultate experimentale / teoretice proprii

3.
Propun nota ___________ pentru lucrare şi ca aceasta să fie susţinută în faţa comisiei.
Coordonator ştiinţific,
__________________________________
[PAG 2]

TNR, 12, centrat)

