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CAPITOLUL I
Cadrul general
Art. 1 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi
disertaţie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi OMENCŞ nr. 6125/2016 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie,
modificat și completat prin OMEN nr. 3471/2017 și OMEN nr. 5643/2017.
Art. 2 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează examen de licenţă/diplomă şi
disertaţie la programele de studii acreditate.

CAPITOLUL II
Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă
Art. 3 Universitatea Ecologică din Bucureşti organizează examen de licenţă/diplomă pentru:
(1) absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată (organizat în baza Legii nr. 84/1995);
(2) absolvenţii studiilor universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004;
(3) absolvenţii studiilor universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 1/2011.
Art. 4 Pot susţine examen de licenţă/diplomă la Universitatea Ecologică din Bucureşti
absolvenţii proprii ai programelor de studii/specializărilor acreditate ori intrate în lichidare, în
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia-cadru la nivel naţional.
Art. 5 (1) Absolvenţii Universităţii Ecologice din Bucureşti care au urmat programe de studii
autorizate provizoriu, pentru care universitatea nu are acreditare în acelaşi domeniu de licenţă,
susţin examenul de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, în baza
unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor
universitare, după avizul consiliilor de administraţie.
(2) Înscrierea absolvenţilor se face de către instituţia de învăţământ care a asigurat şcolarizarea.
(3) Pentru situaţii deosebite, temeinic motivate, instituţia organizatoare poate desfăşura
susţinerea examenelor de licenţă în locaţiile aparţinând UEB, de unde provin candidaţii, în baza
unui protocol încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, numai cu aprobarea
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art. 6 (1) Examenul de licenţă/diplomă poate consta din 1-2 probe:
a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – examen scris/oral;
b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/diplomă – examen oral.
(2) În urma deciziilor luate la nivelul consiliilor facultăţilor, organizarea şi susţinerea acestui
examen se va desfăşura astfel:
a) Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului - o probă:
- Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral;
b) Facultatea de Drept – două probe:
- proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen scris, test grilă;
- proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral;
c) Facultatea de Management Financiar - o probă:
- Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral;

d) Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (specializarea: Educaţie fizică şi Sportivă) – două probe:
- proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – examen oral;
- proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral;
e) Facultatea de Ştiinţele Comunicării – două probe:
- proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen scris, test grilă;
- proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral;
f) Facultatea de Inginerie Managerială – două probe:
- proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – examen oral;
- proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă - examen oral;
g) Facultatea de Psihologie – două probe:
- proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - examen scris;
- proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă - examen oral.
Art. 7 (1) Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va efectua, în cazul
probelor scrise, de către subcomisii de notare formate din minimum doi membri;
(2) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă - oral se vor evalua de
către comisia de examen.
(3) Probele examenului de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi
moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.
(4) Structura comisiei/comisiilor de examen, specifice fiecărei probe, este următoarea:
a) comisia de examen este formată din preşedinte, membri şi secretar de comisie;
b) preşedintele comisiei de examen poate fi doar un cadru didactic titular, iar membrii
comisiei de examen pot fi şi cadre didactice asociate;
c) comisia de examen poate lucra pe subcomisii de notare a probelor scrise;
d) membrii subcomisiei de notare pentru probele scrise pot fi doar membrii comisiei de
examen;
e) rezultatele subcomisiei de notare sunt centralizate şi validate de către membrii comisiei
de examen, care deliberează cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă;
f) secretarul de comisie nu are atribuţii de notare;
g) secretarul de comisie poate fi minimum asistent universitar.
(5) Instituţia organizatoare asigură condiţiile necesare desfăşurării examenelor de evaluare a
cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - scris/oral, precum şi a celor de licenţă/diplomă.
(6) Pentru susţinerea probei scrise vor fi avute în vedere:
a) punerea la dispoziţie a unor săli de examen dotate corespunzător în acest scop;
b) desfăşurarea probei scrise să se realizeze în prezenţa comisiei de supraveghere;
c) numirea şi instruirea comisiilor de supraveghere;
d) comisia de supraveghere va fi numită de către consiliul facultăţii cu cel puţin 2 zile
înainte de desfăşurarea examenului;
e) în fiecare sală de examen, la probele scrise, comisia de supraveghere va asigura un
număr minim de 2 persoane care să realizeze supravegherea examenului.
(7) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/diplomă sunt publice.
(8) Tematica şi bibliografia pentru susţinerea examenului de licenţă/diplomă se publică pe siteul web al instituţiei de învăţământ superior.
(9) Coordonatorul lucrării de licenţă/diplomă poate fi cadru didactic titular sau asociat care a
desfăşurat activităţi didactice în programul la care se susţine examenul de finalizare a studiilor şi
are minimum titlul de lector universitar.
Art. 8 (1) Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie minimum 6.
(2) Nota de promovare, în situaţia organizării susţinerii examenului de licenţă/diplomă cu două
probe trebuie să fie minimum 5, la fiecare dintre cele două probe.
(3) Notele membrilor comisiei de examen la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1
la 10.

Art. 9 (1) Media probei/probelor este determinată ca media aritmetică a notelor membrilor
comisiei de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
(2) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire,
exclusiv în baza mediei probei/probelor.
(3) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este
publică.
(4) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data
susţinerii acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a Universităţii Ecologice
din Bucureşti.

CAPITOLUL III
Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie
Art. 10 Programele de studii universitare de master, organizate în conformitate cu prevederile
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, se finalizează cu examen
de disertaţie.
Art. 11 (1) Examenul de disertaţie se desfăşoară ca probă orală care constă în prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie.
(2) Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să
evidenţieze contribuţiile masterandului în elaborarea ei şi elementele de originalitate.
(3) Coordonatorul lucrării de disertaţie poate fi cadru didactic titular sau asociat care a
desfăşurat activităţi didactice în programul la care se susţine examenul de finalizare a studiilor şi
are minimum titlul de lector universitar;
(4) Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în
acelaşi timp, a comisiei de examen şi a examinatului.
Art. 12 (1) Componenţa comisiei de examen este următoarea:
a) preşedinte, membri şi secretar de comisie;
b) preşedintele comisiei de examen poate fi doar un cadru didactic titular, iar membrii comisiei
de examen pot fi şi cadre didactice asociate;
c) examenul de disertaţie se desfăşoară în faţa întregii comisii;
d) secretarul de comisie nu are atribuţii de notare;
e) secretarul de comisie poate fi minimum asistent universitar.
Art. 13 (1) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie minimum 6, calculată
cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de către membrii comisiei de
examen.
(2) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(3) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este
publică.
Art. 14 (1) Rezultatele obţinute la examenul de disertaţie nu pot fi contestate.
(2) Rezultatele se comunică prin afişare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii
acesteia, la avizierul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a Universităţii Ecologice din
Bucureşti.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 15 (1) Examenele de finalizare a studiilor pe care le organizează Universitatea Ecologică
din Bucureşti, la toate programele de studii, se desfăşoară la sediul acesteia în aceleaşi condiţii
pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.
(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează la sediul
Universităţii Ecologice din Bucureşti, conform calendarului aprobat prin hotărârea consiliului
fiecărei facultăţi.
(3) Din componenţa dosarului de examen, conform OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale
documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are
atribuţii desemnate în acest sens.
Art. 16 Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în două sesiuni, în perioadele
stabilite de senatul universităţii, dintre care o sesiune în anul universitar curent şi o sesiune în
luna februarie a anului universitar următor.
Art. 17 (1) Desemnarea comisiei pentru examenul de licenţă/diplomă sau disertaţie se face de
către consiliul facultăţii şi se aprobă de senatul universităţii.
(2) Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza şi soluţionarea
contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la
gradul al III-lea inclusiv, conform legii.
(3) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor
pentru soluţionarea contestaţiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe
durata examenelor de finalizare a studiilor și se publică pe site-ul web al instituţiei.
(4) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate
pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 18 (1) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor şi se
soluţionează exclusiv la nivelul Universităţii Ecologice din Bucureşti.
(2) Deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
(3) Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.
Art. 19 (1) Absolvenţii depun la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la
originalitatea şi autenticitatea lucrării de licenţă/diplomă sau disertaţie.
(2) Este interzisă comercializarea lucrărilor ştiinţifice realizată în vederea facilitării falsificării
de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.
(3) Instituţia îşi rezervă dreptul de a verifica originalitatea şi autenticitatea lucrărilor prin
intermediul unor sisteme informatice specifice.
Art. 20 Absolvenţilor care au promovat examenele de finalizare a studiilor li se eliberează, la
cerere, Diploma de licenţă/master şi Suplimentul la diplomă, în termen de maxim 12 luni de la
data promovării.
Art. 21 (1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, o adeverinţă de finalizare a studiilor.
(2) Adeverinţa conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine 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);
f) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ
superior.
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
Art. 22 Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor
în sesiunile programate.
Art. 23 Prezentul Regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a
studiilor aferente promoţiei anului universitar 2017-2018.
Art. 24 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă /diplomă şi
disertaţie a fost discutat şi aprobat în şedinţa senatului universităţii din data 25.01.2018.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU

