Nr. UAIC: 815 / 17.01.2017

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de
LICENŢĂ/DIPLOMĂ, DISERTAŢIE şi ABSOLVIRE

I. PRINCIPII GENERALE
1.

Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se vor
desfăşura în conformitate cu următoarele acte normative:
a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Hotărârea de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
d) Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a
susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţiile de învăţământ superior de stat
acreditate;
e) Ordinul M.E.C.T.S. nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de
organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar;
f) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi al Ministrului Delegat pentru Învăţământ
Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior;
g) Hotărârea Guvernului 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale;
h) Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6125/20.12.2016
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de
licenţă/diplomă şi disertaţie, precum şi alte reglementări legale în vigoare.
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2.

Finalizarea studiilor pentru absolvenţii specializărilor/programelor organizate în baza
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie:
a) cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru studiile în învăţământul universitar
de lungă durată, după caz;
b) cu examen de absolvire pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată;
c) cu examen de disertaţie pentru absolvenţii studiilor de master, studiilor aprofundate, studii
academice postuniversitare;
d) cu examen de absolvire pentru studiile postuniversitare de specializare.
Pentru această categorie de candidaţi, facultăţile vor constitui comisii separate de examinare
şi vor stabili condiţii de organizare şi desfăşurare specifice.

3.

Specializările/programele desfăşurate în baza Legii nr. 288/2004, privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel:
a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de
licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;
b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de master se încheie cu examen de
disertaţie.

4.

Pot susţine examen de licenţă/diplomă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi:
a) absolvenţii proprii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate ori intrate în
lichidare;
b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate cu care universitatea are
acorduri de parteneriat se pot înscrie şi pot susţine examenul de licenţă/diplomă, cu
aprobarea Senatului, la Universitatea noastră, în baza unui protocol încheiat între cele
două instituţii. Protocolul, aprobat de Senatul Universităţii, după avizul Consiliului de
administraţie, va cuprinde condiţiile de desfăşurare a examenelor, taxele aferente
acoperirii cheltuielilor, modalitatea de plată precum şi orice alte prevederi cuprinse în
legislaţia în vigoare.
c) orice absolvent al învăţământului superior din România, absolvent în condiţiile legii, dacă
a acumulat cel puţin 50% din creditele specializării la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi;
d) absolvenţi ai universităţilor din Consorţiul Universitaria, cu aprobarea Senatelor
Universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul Consiliilor de
Administraţie.

5.

Absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se pot înscrie şi pot susţine examenul
de licenţă/diplomă la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată, cu aprobarea Senatelor
Universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior, după avizul favorabil al
Consiliilor de Administraţie.
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6.

Absolvenţii programelor de studii/specializărilor care nu au fost autorizate să funcţioneze
provizoriu sau acreditate şi care au fost lichidate din cadrul instituţiilor de învăţământ
acreditate pot susţine examenul de licenţă/diplomă, după cum urmează:
a) în cadrul unei alte instituţii de învăţământ superior acreditate şi evaluate instituţional de
către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior care a primit
calificativul „Grad de încredere ridicat” sau „Încredere”, şi care organizează acelaşi
program de studii universitare de licenţă acreditat, care nu se află în proces de lichidare,
iar în urma evaluării ARACIS a primit calificativul „Încredere”;
b) la un alt program de studii universitare de licenţă din acelaşi domeniu de licenţă, pe baza
avizului ARACIS, dacă programul de studii universitare de licenţă nu există la alte
universităţi, în condiţiile prevăzute la lit. a).

7.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează examene de licenţă/diplomă
pentru:
a) absolvenţii proprii;
b) absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu cu care Universitatea are parteneriat;
c) absolvenţii universităţilor din Consorţiul Universitaria;
d) absolvenţii care au acumulat cel puţin 50% din creditele alocate unei specializări la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

8.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează examen de disertaţie numai pentru
absolvenţii proprii.

9.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează examene de absolvire numai
pentru absolvenţii proprii ai programelor de conversie profesională a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR
10. Înscrierea la examen se face în perioada stabilită prin structura anului universitar, pe bază de
cerere scrisă, prezentată la secretariatul facultăţii organizatoare, de către fiecare absolvent,
cerere în care se precizează, dacă este cazul, probele la care se va prezenta. La înscriere se
depune lucrarea de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire avizată de coordonatorul ştiinţific.
La sfârşitul lucrării se va insera Declaraţia de originalitate (Anexa 1).
11. Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, candidaţii absolvenţi ai Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, trebuie să depună la secretariatul facultăţii lucrarea de licenţă/
diplomă/ disertaţie/ absolvire, precum şi următoarele documente:
a) cererea tip;
b) copie după certificatul de naştere;
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c) copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă
este cazul);
d) copie după un act oficial de identitate (buletinul/carte de identitate/paşaport/altul, după caz);
e) Diploma de Bacalaureat în original (pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi
absolvire), doar pentru candidații care nu sunt absolvenți proprii;
f) Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/ Foaia Matricolă (pentru examenele de
disertaţie şi absolvire);
g) chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenului.
12. Din componenţa dosarului de examen, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
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
documentului de către unul din membrii comisiei de examen.
13. După încheierea perioadei de înscriere, secretariatele facultăţilor organizatoare vor întocmi
listele, în ordine alfabetică, cu numele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul
de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire.
14. Fiecare coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire va depune
la secretariatul facultăţii până la începutul examenului un referat de apreciere a lucrării.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE
FINALIZARE A STUDIILOR
15. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în trei sesiuni:
-

sesiunea iulie 2017;

-

sesiunea septembrie 2017 - sesiune specială pentru studenţii care au beneficiat de
mobilităţi Erasmus, în anul universitar 2016/2017;

-

sesiunea februarie 2018.

16. Examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire constă din două probe, după cum urmează:
-

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;

-

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire.
Prezentarea şi susţinerea sunt publice.

Probele menţionate pentru examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire se desfăşoară în prezenţa
în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecărei probe
şi a examinatului, la sediul Universităţii.
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17. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de
disertaţie.
Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi
loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului, la sediul Universităţii.
18. La aceeaşi specializare, examenul se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru
toţi candidaţii.
19. Examenul de finalizare a studiilor se concretizează prin note de la 10 la 1.
Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examenului de licenţă/ diplomă/
absolvire este 5,00; media finală minimă de promovare este 6,00.
Media minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00.
20. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor
nu este publică.
21. În cazul probelor orale, fiecărui candidat i se acordă, pentru examinare, un interval de maxim
20 de minute.
22. Lucrările de finalizare a studiilor se pregătesc, elaborează, editează şi se susţin în limba de
predare a programului de studiu. Cu acordul Consililiul Facultății, lucrările de finalizare a
studiilor pot fi pregătite, elaborate, editate și susținute într-o limbă de circulație internațională.
23. Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate.

III.1. Desfăşurarea EXAMENULUI DE LICENŢĂ/ DIPLOMĂ şi ABSOLVIRE.
24. Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi a programelor de conversie
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar constă din două probe, după
cum urmează:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2: Evaluarea prezentării şi susţinerii lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire.
25. În cazul specializărilor duble, candidatul se înscrie la o comisie în care se regăseşte
problematica lucrării de licenţă:
a) facultăţile sunt obligate să constituie comisii pentru fiecare dintre cele două specializări;
b) este de competenţa facultăţilor să propună comisii pentru alte situaţii, diferite de cele
standard: module în limbi străine etc.

III.1.1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
26. Denumirea Probei 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se va stabili,
pentru fiecare specializare în parte, de către Consiliul Facultăţii şi se va aproba de către Biroul
Executiv al Consiliului de Administraţie.
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27. Vor susţine probă scrisă la examenul de licență absolvenţii următoarelor facultăţi: Biologie,
Chimie, Drept, Educaţie Fizică şi Sport, Matematică şi Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.
28. Vor susţine probă orală la examenul de licenţă absolvenţii următoarelor facultăţi: Economie
şi Administrarea Afacerilor, Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Fizică, Geografie şi Geologie,
Informatică, Istorie, Litere, Teologie Ortodoxă şi Teologie Romano-Catolică.
29. Vor susţine probă scrisă la examenul de absolvire a programelor de conversie profesională
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică
şi Sport.
30. Vor susţine probă orală la examenul de absolvire a programelor de conversie profesională
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţii următoarelor facultăţi:
Economie şi Administrarea Afacerilor, Geografie şi Geologie.
31. Tematica şi bibliografia aferentă Probei 1 se stabilesc de către fiecare facultate în parte şi se
aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul web al facultăţii.
32. Candidatul care nu obţine notă de promovare la Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
şi de specialitate nu poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire.

Precizări privind PROBA 1 - PROBĂ SCRISĂ
33. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate precede susţinerea lucrării
de licenţă/ diplomă /absolvire şi se desfăşoară sub formă de lucrare scrisă cu durata de până
la 4 ore.
34. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc la nivelul comisiei de licenţă/ diplomă/ absolvire
pe facultate, cu cel mult 24 ore înainte de începerea examenului de finalizare a studiilor,
ţinându-se seama de următoarele criterii:
a) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei şi să poată fi rezolvate de un candidat cu o
pregătire bună în limita timpului destinat probei;
b) sa facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaţilor, a capacităţii lor de gândire
şi a aptitudinilor pentru specializarea absolvită.
35. Subiectele pentru Proba 1 se stabilesc după următoarea procedură:
a) fiecare membru al comisiei elaborează pentru specializarea la care este examinator cel
puţin 5 subiecte din materia specialităţii aprobate;
b) se elaborează 5 bilete de examen prin tragere la sorți din subiectele elaborate;
c) preşedintele comisiei de licenţă extrage un plic închis cu unul dintre bilete;
d) biletul extras constituie subiectul de examen pentru candidaţi;
e) preşedintele și secretarul comisiei de licenţă distribuie în săli plicurile sigilate cu
subiectele pentru acest examen.

Pagină 6 din 11

Regulament privind EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

Pentru a fi asigurat secretul acestui examen, persoanele care participă la stabilirea subiectelor,
la multiplicarea acestora nu vor părăsi sala comisiei de licenţă pe facultate și nici nu vor lua
legătura cu alte persoane până în momentul deschiderii plicurilor în săli. Se interzice
introducerea oricăror mijloace de comunicare în sala unde are loc întocmirea subiectelor,
multiplicarea acestora, pregătirea plicurilor cu subiecte, difuzarea acestora în săli.
36. Pentru proba scrisă, candidaţii vor primi, de la responsabilii de săli, coli tip, având ştampila
facultăţii. Pe colţul ce urmează să fie lipit se vor completa, citeţ, numele şi prenumele
candidatului, precum şi iniţiala prenumelui tatălui. Colţul înnegrit se va lipi, de către candidat,
numai în momentul predării lucrării. În caz de test grilă se va folosi foaia obişnuită şi se va
aplica eticheta deasupra colţului.
37. Se interzice introducerea de către candidaţi în sălile de examen a oricăror mijloace de
comunicare.
38. Baremul va fi afişat la expirarea timpului de examinare şi poate fi contestat în termen de 24 de ore.
39. Verificarea și notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli dinainte stabilite după un program
fixat de către comisia de licenţă. Dacă examenul este de tip grilă, comisia de licenţă pe
facultate propune proceduri tehnice de notare. Accesul altor persoane în aceste săli, în afara
membrilor comisiei, este cu desăvârşire interzis.
40. Fiecare grup de subiecte va fi verificat independent de către două cadre didactice şi va fi
apreciat separat cu note de la 10 la 1. Media fiecărei lucrări scrise acordate independent şi
separat de fiecare corector, se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire, cu două zecimale, a
notelor pentru fiecare subiect/ temă/ problemă. Notele acordate pentru fiecare subiect/ temă/
problemă, precum și media pe lucrare se trec în borderouri separate, astfel încât să fie cunoscute
numai de persoanele care au apreciat lucrarea.
După încheierea verificării şi notării tuturor lucrărilor în condiţiile precizate mai sus, se
întocmesc borderouri centralizatoare şi se calculează media finală a lucrării ca medie
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor acordate de fiecare corector în parte.
În cazul în care între mediile acordate de corectori, la aceeaşi lucrare scrisă, există o diferenţă
strict mai mare de 1 punct, lucrarea va fi încredinţată unui alt cadrul didactic numit de
preşedintele comisiei de licenţă, dintre cadrele didactice cu autoritate profesională, care, în
prezenţa persoanelor care au acordat mediile respective, va proceda la reverificarea lucrării şi
va stabili media finală, pe care o va trece în borderou sau pe teză, sub semnătură. Aceeaşi
procedură va fi aplicată şi în cazul diferenţelor strict mai mari de 2 puncte la notele acordate
separat de către corectori pentru fiecare subiect, temă, problemă.
Media finală se trece pe fiecare lucrare în parte, înainte de deschiderea acestora, cu semnătura
preşedintelui comisiei de licenţă sau a unui membru al comisiei desemnat de către preşedinte.
41. Lucrările scrise de deschid numai după încheierea acţiunii de verificare a tuturor
lucrărilor şi trecerea mediei finale pe fiecare din aceasta în parte.
42. Mediile finale obţinute de către candidaţi se trec direct în cataloagele alfabetice.

Pagină 7 din 11

Regulament privind EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

43. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun la secretariatul facultăţii/
departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor şi se rezolvă, în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii acestora, de
către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor. Rezultatul probei se va modifica numai
dacă nota primită la recorectarea tezei va fi mai mare sau egală cu 1 punct faţă de nota iniţială.
44. Rezultatul rezolvării contestaţiei rămâne definitiv.

Precizări privind PROBA 1 - PROBA ORALĂ
45. Proba de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constă în verificarea orală
a candidaţilor prin întrebări care au legătură cu conţinutul lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire.
46. Nota de la Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate este media aritmetică
(cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei
(exclusiv secretarul).

III.1.2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire
47. Temele lucrărilor de licenţă/ diplomă/ absolvire sunt cele stabilite de către departamente şi
aprobate de către Consiliile facultăţilor. La specializările duble, tema lucrării de licenţă/ diplomă
poate fi aleasă de la oricare din cele două specializări.
48. Nota pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire este media
aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al
comisiei (exclusiv secretarul).

III.2. Desfăşurarea EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
49. Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de
disertaţie. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară prin
contact direct, nemijlocit, prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de
examen şi a examinatului.
50. Temele lucrărilor de disertaţie sunt cele stabilite de către departamente şi aprobate de către
Consiliile facultăţilor.
51. Nota pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie este media aritmetică (cu două
zecimale, fără rotunjire) a notelor întregi acordate de fiecare membru al comisiei (exclusiv
secretarul).
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IV. TAXE
52. Promovarea primei probe din cadrul examenului de licenţă/ diplomă/ absolvire într-o sesiune
anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului.
53. Taxa pentru repetarea examenelor de licență/diplomă/ absolvire şi disertaţie este de 200 lei.

V. COMISII DE LICENŢĂ/ DIPLOMĂ/ DISERTAŢIE/ ABSOLVIRE
54. Pentru coordonarea organizării şi desfăşurării examenului de finalizare a studiilor, până la
26 mai 2017, Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie va aproba o Comisie Centrală
pe Universitate. Pentru perioada desfăşurării efective a examenului de finalizare a studiilor,
începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor, Comisia Centrală
pe Universitate îşi stabileşte sediul la Rectoratul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
55. În vederea bunei desfăşurări a examenelor de finalizare a studiilor (licenţă/ diplomă/ disertaţie/
absolvire) se constituie, la nivelul fiecărei facultăţi, Comisiile de examen pe specializări/
programe de studii, la propunerea consiliilor facultăţilor/ departamentelor şi cu aprobarea
Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie.
56. Comisiile de examen pentru finalizarea studiilor universitare de licenţă, master şi programe
de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniveristar sunt formate
din 5 membri, inclusiv preşedintele, secretarul şi conducătorul științific al lucrării. Petru
cazurile în care conducătorul de lucrare este membru permanent în comisie, aceasta va fi
constituită din 4 membri, având următoarea structură:
a) preşedinte (profesor, conferenţiar);
b) membrii (profesor, conferențiar, lector/şef lucrări);
c) secretar (cel puţin gradul de asistent şi are numai atribuţii de administrare a
documentelor).
În cazul în care nu poate fi prezent la susținere din motive obiective, conducătorul științific al
lucrării poate delega calitatea de membru în comisie unui alt cadru didactic.
57. În condiţiile desfăşurării examenului de finalizare a studiilor universitare pe parcursul a cel
mult 5 zile, numărul maxim de candidaţi ai unei comisii este de 150.
58. Într-o sesiune de finalizare a studiilor universitare, un cadru didactic poate fi membru
permanent doar într-o singură comisie.
59. În conformitate cu Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 28.07.2011, membrii
comunităţii academice nu pot participa la următoarele activităţi care implică membrii familiei
sau rude până la gradul III: activităţi de evaluare a studenţilor (comisii de examene),
îndrumarea lucrărilor de licenţă/diplomă, disertaţie şi de absolvire etc. Stabilirea gradului de
rudenie intră în obligaţiile conducerii facultăţii.
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60. Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor este numită de Biroul Consiliului facultăţii.
61. Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire, şi a
comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei.

VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
62. Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de absolvire răspund în solidar
cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului.
Responsabilitate privind declaraţia de originalitate a lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie/
absolvire revine candidatului. Descoperirea fraudelor în acest sens are ca rezultat eliminarea
candidatului din examen.
Responsabilitatea verificării originalităţii conţinutului lucrării de licenţă/diplomă/absolvire şi
disertaţie revine îndrumătorilor care au obligaţia de a parcurge conţinutul tezei şi de a întocmi
referatul de apreciere.
Comisia Centrală pe Universitate şi comisiile pe facultăţi au obligaţia de a lua toate măsurile
împotriva plagierii lucrărilor sau a comercializării acestora.
63. Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi poate anula, cu aprobarea Senatului
Universitar, un examen de finalizare a studiilor, 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.
64. Facultăţile vor informa candidaţii despre condiţiile de înscriere, conţinutul, programele,
accesul în biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare şi, dacă este posibil, prin broşuri/
pliante tipărite şi/sau pagini web.
65. Rezultatele examenelor de finalizare a studiilor se comunică prin afişare la sediul facultăţilor
organizatoare şi pe site-urile acestora în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii acestora.
66. Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează
în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
67. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc adeverinţe de absolvire. 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 (Hotărârea Guvernului, Ordin al Ministrului, după caz).
În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale
privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.

Pagină 10 din 11

Regulament privind EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR

68. Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare eliberat de instituţia de învăţământ superior absolvită, care va
cuprinde informaţiile prevăzute în aliniatul precedent, cu excepţia mediei de finalizare a
studiilor care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii. Aceştia pot susţine
examenul de finalizare a studiilor în oricare altă sesiune, cu plata de către candidat a
cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în
sesiunile programate pentru promoţia curentă.
69. Absolvenţii studiilor universitare de master înmatriculaţi începând cu anul I, an universitar
2008/2009, care nu au promovat examenul de disertație într-o primă sesiune, îl mai pot
susține o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de
disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a
cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universităţii. Dacă şi la a doua susţinere a
disertaţiei absolventul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire
a programului de masterat şi foaia matricolă.
70. Absolvenţii programelor de conversie profesională care nu promovează examenul de
absolvire primesc, la cerere, o adeverință care cuprinde informaţii privind denumirea
programului de conversie profesională, domeniul de studiu, forma de învăţământ la care s-a
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a semestrelor/ anilor de
studii. Aceștia pot susţine examenul de finalizare a studiilor în oricare altă sesiune, conform
prevederilor legale în vigoare, cu plata cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
71. Prezenta metodologie se aplică pentru sesiunile iulie/septembrie 2017/ februarie 2018 pentru
promoţia anului universitar 2016/2017, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au
promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare şi a fost aprobată în
şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la data de 26.01.2017.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Tudorel TOADER
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