
 

 
 

 
REGULAMENT  

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 
studiilor în Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului din Timişoara 
 

 

Art. 1. Modul de suŃinere al examenului de finalizare a studiilor în USAMVB Timişoara 
este reglementat prin prezentul Regulament, elaborat pe baza Ordinului Ministrului 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Cercetării nr. 4033 din 12.04.2011. 
 
Art. 2. USAMVB din Timişoara instituŃie de învăŃământ superior acreditată, 
organizează, după caz, examene de licenŃă, examene de diplomă, examene de 
dizertaŃie, examene de selecŃie, examene de absolvire numai pentru absolvenŃi ai 
specializărilor acreditate şi ai specializărilor autorizate să funcŃioneze provizoriu, care 
fac parte din structura universităŃii. 
 
Art. 3. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au 
calitatea de absolventi, adică cei care au parcurs integral planul de învăŃământ prevazut 
pentru ciclul şi specializarea respective. 
 
Art 4. CandidaŃii la examenul de finalizare a studiilor prezintă la înscriereun certificat de 
competenŃă lingvistică într-o limbă de largă circulaŃie internaŃională, eliberat de instituŃia 
organizatoare, sau de către altă instituŃie specializată, naŃională ori internaŃională, 
recunoscută de instituŃia oganizatoare. Înscrierea candidaŃilor pentru examenul de 
finalizare se efectuează cu cel puŃin 10 zile înaintea acestuia. 
 
 
I. DISPOZIłII PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENłĂ /DIPLOMĂ 
 
Art. 5. Studiile în învăŃământul universitar ciclul I (licenŃa Bologna - 3 şi 4 ani) precum şi 
absolvenŃii de la specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de 
licenŃă. Studiile în învăŃământul universitar de lungă durată (5 ani) se încheie cu 
examen de diplomă. 
 
Art. 6. Examenul de licenŃă şi examenul de diplomă constau din 2 probe şi anume: 
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinŃelor fundamentale şi de specialitate; 
b) Proba 2 –Prezentarea şi susŃinerea lucrării de licenŃă/proiectului de diplomă. 
Prezentarea şi susŃinerea lucrărilor/proiectelor sunt publice. 
 
Art. 7. Consiliul facultăŃii va decide şi va înscrie, în funcŃie de specific, în metodologia 
proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenŃă/diplomă, modul de 
susŃinere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare din cele două probe ale examenului. 
La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: Media de promovare  
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a fiecărei probe trebuie să fie cel puŃin 5,00, iar media de promovare a examenului 
trebuie să fie cel puŃin 6,00.  
 
Art. 8. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizie a rectorului, la 
propunerea consiliilor facultăŃilor. Comisiile se fac publice. 
Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul ştiinŃific de doctor şi gradul didactic 
de 
lector/şef lucrări/conferenŃiar universitar/profesor universitar. 
Secretarul comisiei de examen trebuie să aibă cel puŃin grad didactic de asistent 
universitar şi are numai atribuŃii de administrare a documentelor. 
 
Art. 9. AbsolvenŃii care promovează examenul de finalizare, primesc diplomă de studii 
superioare conform reglementărilor în vigoare, cei care nu promovează primesc, la 
cerere, un certificat de absolvire a studiilor. 
 
II. DISPOZIłII PRIVIND DESFAŞURAREA EXAMENELOR DE DIZERTAłIE 
 
Art. 10. Studiile universitare de masterat şi studiile postuniversitare se finalizează prin 
prezentarea şi susŃinerea publică a unei dizertaŃii. USAMVB Timişoara poate organiza 
examen de dizertaŃie numai pentru absolvenŃii proprii. 
 
Art. 11. Sustinerea publică a dizertaŃiei se face în faŃa unei comisii numită prin decizia 
rectorului la propunerea consiliului facultăŃii.  
 
Art. 12. Tema dizertaŃiei se stabileşte de către un cadru didactic cu titlul ştiinŃific de 
doctor împreună cu masterandul. Ea se corelează cu programul de pregătire 
universitară de masterat, cu domeniul de competenŃă al conducătorului de dizertaŃie şi 
cu programele USAMVBT. Temele dizertaŃiilor şi conducătorii lor se aprobă de 
conducerea facultatii care organizează studiile universitare de masterat. 
 
Art. 13. Elaborarea şi prezentarea dizertaŃiei se fac, de regulă, în limba română, dar pot 
fi făcute şi într-o limbă de circulaŃie internatională, dacă acest lucru este prevăzut 
expres în contractul de studii universitare de masterat. 
 
Art. 14. În situaŃia în care dizertaŃia este scrisă într-o altă limbă decât româna, lucrarea 
va fi însoŃită de un rezumat redactat în limba română. În cazul dizertaŃiilor redactate într-
o limbă de circulaŃie internaŃională, susŃinerea publică se poate face în limba respectivă. 
 
Art. 15. Prezentarea dizertaŃiei trebuie să evidenŃieze contribuŃiile masterandului în 
realizarea ei şi în special elementele de originalitate. 
 
Art. 16. Aprecierea comisiei asupra dizertaŃiei se exprimă prin media aritmetică a 
notelor acordate de fiecare component al comisiei; notele pot fi de la 1 la 10. 
 
Art. 17.  (1) Proba de susŃinere a dizertaŃiei se consideră promovată dacă media notelor 
acordate de componenŃii comisiei este mai mare sau egală cu 6,00. 
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(2) În cazul nepromovării probei de susŃinere a dizertaŃiei, candidatul se poate prezenta 
la o a doua sesiune, contra cost, Ńinând seama de observaŃiile şi/sau recomandările 
comisiei. 
(3) Dacă şi la a doua susŃinere a dizertaŃiei masterandul nu obŃine medie de promovare, 
el va primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi 
foaia matricolă. 
 
Art. 18. Masterandul care a îndeplinit toate cerinŃele prevăzute în programul de studii 
universitare de masterat şi a obŃinut cel putin media 6,00 la susŃinerea publică a 
dizertaŃiei primeşte diploma de masterat însoŃită de suplimentul la diplomă, întocmit 
conform reglementărilor în vigoare.  
III. ALTE DISPOZIłII 
 
Art. 19. AbsolvenŃii vor completa o declaraŃie pe proprie răspundere că lucrarea nu este 
plagiată. 
 
Art. 20 - (1) Rezultatele fiecarei probe se comunică prin afişare la sediul institutiei 
organizatoare şi pe pagina web în termen de cel mult 48 ore de la data susŃinerii 
acesteia. 
(2) Eventualele contestaŃii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul 
facultatii/departamentului/I.O.S.U.M. unde s-a desfasurat examenul în cauză, în termen 
de cel mult 24 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 
ore de la data încheierii depunerii contestaŃiilor, de către Comisia de analiză a 
contestaŃiilor numită de instituŃia organizatoare. ContestaŃiile se rezolvă exclusiv la 
nivelul universitatii şi sunt definitive. 
 
Art. 21. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 
USAMVB Timişoara din 10.06.2011. 
 
 
 
 

Prorector cu probleme de învăŃământ,  
relaŃii internaŃionale şi managementul calităŃii 

  
Prof. dr. dr.h.c. Horia Cernescu 
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NOTA DE LICHIDARE 
 
 
 

 Urmare a faptului că dl (dna). ________________________, student al 
facultăŃii noastre, lichidează activitatea (motivul lichidării) 
_____________________, serviciile notate mai jos sunt rugate să specifice dacă 
susnumitul (a) are datorii faŃă de instituŃia noastră. 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului 

Numele, prenumele şi 
funcŃia celui care 
semnează nota de 

lichidare 

Semnătura de 
certificare a 

lichidării (L.S.) 

1 Serviciul bibliotecă 
 

  

2 Serviciul social 
 

  

3 Serviciul contabilitate-financiar 
 

  

4 Administrator facultate 
 

  

        

          
 

SECRETAR, 
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NOTA DE LICHIDARE 
 
 

 Urmare a faptului că dl (dna). ________________________, student al 
facultăŃii noastre, lichidează activitatea (motivul lichidării) 
_____________________, serviciile notate mai jos sunt rugate să specifice dacă 
susnumitul (a) are datorii faŃă de instituŃia noastră. 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului 

Numele, prenumele şi 
funcŃia celui care 
semnează nota de 

lichidare 

Semnătura de 
certificare a 

lichidării (L.S.) 

1 Serviciul bibliotecă 
 

  

2 Serviciul social 
 

  

3 Serviciul inventar (cămin) 
 

  

4 Serviciul contabilitate-financiar 
 

  

5 Administrator facultate 
 

  

6 Raiffeisen Bank SA 
 

  

        

         SECRETAR, 
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DPPD, ŞtiinŃe Socio–Umane şi  

EducaŃie Permanentă: ______________________________________ 

Disciplina: ______________________________________________ 

 

 

CERTIFICAT DE COMPETENłĂ  

LINGVISTICĂ 

 

 

 Certificăm prin prezentul că d-nul (d-na) ___________________________ 

are capacitatea de a înŃelege şi comunica în limba ____________________.  

Am eliberat prezentul spre a-i servi la înscrierea şi susŃinerea 

_____________________ sesiunea ____________. 

 

 

 

 

 DIRECTOR DEPARTAMENT,             ŞEF DISCIPLINĂ, 

 

 

 


