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METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR în 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) 2016 
 

 

   

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă/master se organizează în conformitate 

cu : Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 120, 

130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. 404/2006 privind organizarea şi 

desfăşurarea studiilor universitare de masterat;  Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor 

învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de 

învăţământ superior de stat acreditate; Hotărârea Guvernului nr. 580 din 9 iulie 2014 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014 - 2015, precum şi 

aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în 

anul I în anii universitari 2011 - 2012, 2012 - 2013 şi 2013 - 2014; 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; Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative; Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 3098 din 27 februarie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

(1) În cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, programele de studii universitare 

de licenţă, organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 

modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă, conform prevederilor 

art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru absolvenţii care au beneficiat de 

prelungire de studii, se finalizează în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca cu:  

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

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată. 

(3) Examenul de licenţã constã din douã probe, şi anume: 

 a. Probă de evaluare a cunoştinţelor fundamentale  şi de specialitate 

  (Anexa 1) 

 b. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţã.  
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(4) Probele menţionate la alin. (3) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară în prezenţa, 

în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Prezentarea şi 

susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice. 

 (5) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior. 

 

 

Art. 2 

(1) Programele de studii universitare de master organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie. 

(2) Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza examen de disertaţie numai 

pentru absolvenţii proprii. 

(3) Examenul de disertaţie constã dintr-o singurã probã şi anume, prezentarea  şi susţinerea 

lucrãrii de disertaţie (Anexa 1).  

(4) 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. 

 

Art. 3  

(1) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii 

nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine 

examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, precum şi 

pentru absolvenţii care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate, 

susţinerea examenului de licenţă/diplomă este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a 

unui examen de selecţie.  

(2) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii 

nr. 60/2000, precum şi pentru absolvenţii specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul 

instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de selecţie 

constă în 5 probe scrise. 

(3) Pentru absolvenţii specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate, examenul de selecţie constă în 3 probe scrise, conform 

O.M.3952/2012. 

(4) Examenele de selecţie pentru absolvenţii de învăţământ superior prevăzuţi la alin. (1) - (3) 

pot fi organizate de către instituţii de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, evaluate 

instituţional, care au calificativul "Grad de încredere ridicat", categorie în care se încadrează şi 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca, unde vor susţine ulterior şi examenul de 

licenţă/diplomă. 

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) - (3) nu se aplică absolvenţilor de la specializări/programe de 

studii intrate în lichidare prin decizia senatului universitar, ca urmare a aplicării strategiilor de 

dezvoltare instituţională şi nici absolvenţilor de la specializări/programe de studii intrate în 

lichidare din cauza nedepunerii în termenul legal a dosarelor de acreditare/evaluare periodică. 

(6) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de 

finalizare a studiilor, dar numai în cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat. 

 

Art. 4 

Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă: 

    a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare; 

    b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie. 

 

Art. 5 

Examenul de selecţie se organizează cu 30 de zile înainte de examenul de licenţă şi conţinutul 

lui se stabileşte de către Senatul U.A.D. Cluj-Napoca. Examenul de selecţie constă din 5 probe 

scrise. Examenul de selecţie se desfăşoară numai la instituţii de învăţământ superior acreditate, 
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desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice, 

conform O.M. 3952/2012. 

 

Art. 6 

(1) Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza, după caz, examen de 

absolvire sau examen de licenţă/diplomă la: 

    a) programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii; 

    b) programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de 

studii/specializări acreditate. 

(2) Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca poate organiza, examen de licenţă/diplomă, 

pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu la 

programe de studii universitare de licenţă care există în structura UAD Cluj-Napoca, în 

condiţiile stabilite la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale. 

(3) În situaţii excepţionale, temeinic argumentate, o instituţie de învăţământ superior acreditată 

poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare la specializări autorizate să 

funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul instituţiei respective, cu avizul 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate provizoriu susţin examen de 

licenţă/diplomă numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate care au programe 

de studii similare acreditate, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de 

învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare, după avizul consiliilor de administraţie,  

în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(5) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de 

studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor 

programe susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care 

au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

(6)     Absolvenţii programelor de studii/specializărilor autorizate provizoriu sau acreditate 

lichidate, care nu mai funcţionează la nivel naţional, şi care nu au susţinut sau nu au promovat 

examenele de finalizare a studiilor pot susţine examenul de licenţă/diplomă la instituţii de 

învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări 

acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior. 

 (7) Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate în perioada de monitorizare specială au 

dreptul să organizeze şi să desfăşoare examene de licenţă/diplomă şi examene de disertaţie 

numai pentru absolvenţii proprii. 

     

 

 

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

 

Art. 7 

(1) Examenul de licenţă/disertaţie este organizat în sesiunea iunie 2016 conform planului de 

învăţământ aprobat.  

(2) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se 

organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de 

învăţământ parcursă sau instituţia de învăţământ superior absolvită. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru situaţii deosebite, temeinic motivate, UAD 

Cluj-Napoca poate desfăşura susţinerea examenelor de licenţă la instituţiile de învăţământ 

superior de unde provin candidaţii, în baza unui protocol încheiat între cele două instituţii de 
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învăţământ superior, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice. 

(4) Examenul de licenţă/disertaţie poate fi repetat, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor 

aferente, în conformitate cu taxele stabilite de Senatul UAD Cluj-Napoca şi cu prevederile legale 

în vigoare. 

  

Art. 8 

(1) Scopul examenelor este de a evalua capacitatea absolvenţilor de integrare a cunoştinţelor 

obţinute pe parcursul studiilor şi de adaptare a acestora la progresul cognitiv din domeniul 

respectiv. În cadrul probelor de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu se vor 

repeta examenele de an deja susţinute. 

(2) Scopul lucrării de licenţã/disertaţie este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a procesa 

cunoştinţele, în condiţiile de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire. 

(3) Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografiile se stabilesc de către 

Senatul Universităţii, la propunerea Consiliilor facultăţilor în conformitate cu planurile şi 

programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii. Ele se aduc la cunoştinţa celor 

interesaţi prin afişare. 

(4) Temele lucrărilor de licenţã şi ale disertaţiilor de master sunt stabilite la nivel de  

departament/specializare şi sunt aprobate de către Consiliile facultăţilor. Temele lucrărilor de 

licenţă trebuie să se situeze în interiorul problematicii specializării/programului de studiu 

absolvit. Lucrarea de licenţă are un volum minim de  50 de pagini din care 30 - 50% reprezintă o 

fundamentare teoretică, iar disertaţia de master are un volum minim de 60 de pagini, din care 30 

- 50% reprezintă o fundamentare teoretică. Tematica propusă pentru lucrările de absolvire, 

precum şi tratarea acesteia trebuie orientată spre opţiunea creatoare artistică. 

 

Art. 9 

Candidaţii la examenul de licenţã prezintã, la înscriere, un certificat de competenţã lingvisticã 

într-o limbã de largã circulaţie  internaţionalã, eliberat de cãtre departamentul de profil de la 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca sau de cãtre o altã instituţie specializatã, cum 

sunt Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul German şi alte instituţii asemănătoare,  

numai dacã documentele care atestã aceastã competenţã sunt recunoscute de departamentul de 

profil din cadrul UAD Cluj-Napoca. Certificatul de competenţă lingvistică eliberat de către UAD 

Cluj-Napoca este valabil 2 ani de zile de la data susţinerii probei.  

 

Art. 10 

(1) Comisiile de examen de finalizare a  studiilor se stabilesc, pe programe de studii/specializãri, 

prin decizia Rectorului UAD Cluj-Napoca, la propunerea Consiliilor de facultate şi cu aprobarea 

Senatului Universităţii.  

(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor 

pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al universităţii.  

(3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membrii şi secretar. Preşedintele comisiei de 

examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau 

conferenţiar universitar. Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă 

titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, 

conferenţiar universitar sau profesor universitar. Secretarul comisiei de examen de finalizare a 

studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de 

administrare a documentelor. 

(4) 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. 

(5) Conducerea Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi comisiile de examen poartă 

întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
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Art. 11 

La alcătuirea comisiilor de examen se vor avea în vedere următoarele aspecte:  

a. Pentru absolvenţii de la programele de studii/specializările din învăţământul superior 

particular autorizat să funcţioneze provizoriu care au corespondent în universitate, comisia de 

examen de licenţă este aceeaşi cu cea care examinează absolvenţii proprii. 

b. Pentru absolvenţii de la programele de studii/specializările din învăţământul superior 

particular autorizat să funcţioneze provizoriu care nu au corespondent în universitate, comisia de 

examen de licenţă va cuprinde cadre didactice de la specializări înrudite. 

c. În comisiile de examen de licenţă la care se prezintă absolvenţii învăţământului superior 

particular, nu pot fi numite cadre didactice care au desfăşurat activităţi cu candidaţii respectivi. 

 
Art. 12 

La susţinerea lucrării de licenţã/disertaţie de către absolvenţii învăţământului superior de stat şi 

particular poate participa ca invitat conducătorul lucrării.   

 

Art. 13 

Examenul de licenţă se desfăşoară în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca sau 

poate fi organizat şi susţinut prin deplasarea comisiei de examen la instituţia de învãţãmânt 

autorizatã sã funcţioneze provizoriu de la care provin candidaţii. Decizia în legătură cu această 

posibilitate este de competenţa Rectorului Universităţii care trebuie să stabilească toate măsurile 

necesare organizării şi desfăşurării examenului respectiv, şi se face în cazuri bine motivate, la 

solicitarea respectivei instituţii care este autorizatã sã funcţioneze provizoriu. 

 

 

 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

 

Art. 14 

(1) Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de licenţă/disertaţie se face astfel: 

 a. Absolvenţii proprii, la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; 

 b. Absolvenţii de învăţământ superior ai specializărilor acreditate/autorizate  

     să funcţioneze provizoriu din cadrul altor instituţii de învăţământ  

     superior, la instituţiile absolvite, în baza acordului dintre acestea şi 

     UAD Cluj-Napoca, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare; 

(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare cu specializări acreditate/autorizate să 

funcţioneze provizoriu vor prezenta cu trei săptămâni înainte de începerea examenelor la 

Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, lista nominală, pe programe de studii/specializări, 

a absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile legale de înscriere la aceste examene. 

(3) Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă prezentată la secretariatele 

facultăţilor cerere la care se ataşează susţinerea textuală a lucrării de licenţã/disertaţie elaborată 

de către absolvent, concomitent cu referatul/recomandarea conducătorului de lucrãrii. 

Referatul/recomandarea va cuprinde aprecierea asupra conţinutului lucrării. 

(4) Dosarele de înscriere la examenul de licenţă/diplomă trebuie să conţină următoarele acte: 

 - cerere tip de înscriere; 

 - diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în original şi copie certificată  

„conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- certificat de naştere în copie legalizată ; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui,  

în copie legalizată (în cazul solicitării de înscriere pe actele de studii a numelui nou 

dobândit); 
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 - adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau  particular din care  

să rezulte calitatea de absolvent al acesteia, cu precizarea promoţiei şi  programului de  

studii/specializării absolvite, durata studiilor şi forma de  învăţământ, pentru candidaţii 

care provin de la alte universităţi; 

- suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de ministerul de 

resort, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior;  

 - certificatul de competenţã lingvisticã; 

 - 3 fotografii tip buletin, color, pe hârtie fotograficã; 

 - lucrarea de licenţă atât în formă tipărită şi legată (un exemplar), cât şi forma electronică  

pe CD (forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii conţinutului)  

însoţită de referatul/recomandarea conducătorului ştiinţific şi declaraţie pe proprie 

răspundere cu privire la originalitatea acesteia (anexa 2).  
(5) Dosarele de înscriere la examenul de disertaţie trebuie să conţină următoarele acte: 

 - cerere tip de înscriere; 

 - diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în original şi copie certificată  

„conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

 - diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original şi copie certificată  

„conform cu originalul” de către personalul compartimentului secretariat; 

- certificat de naştere în copie legalizată ; 

- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie  

legalizată (în cazul solicitării de înscriere pe actele de studii a numelui nou dobândit); 

- suplimentul la diplomă şi copie certificată „conform cu originalul” de către  

personalul compartimentului secretariat; 

 - 3 fotografii tip buletin, color, pe hârtie fotograficã; 

 - lucrarea de disertaţie atât în formă tipărită şi legată (un exemplar), cât şi forma  

electronică pe CD (forma electronică va fi folosită în scopul verificării originalităţii  

conţinutului) însoţită de referatul/recomandarea conducătorului ştiinţific şi declaraţie pe  

proprie răspundere cu privire la originalitatea acesteia (anexa 2).  
(6) După încheierea înscrierii secretariatele facultăţilor vor întocmi liste complete cu absolvenţii 

care au dreptul să se prezinte la examenul de licenţă/disertaţie. Listele vor cuprinde absolvenţii 

în ordine alfabetică, indiferent de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular de la 

care provin. 

 

 

 

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI 

 

 

Art. 15 

(1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale (disciplina Istoria artei) şi de specialitate 

(conform anexei 1 la prezenta metodologie) care precede prezentarea şi susţinerea lucrării de 

licenţã, este eliminatorie şi se desfăşoară sub formă de lucrări scrise şi probe practice. Aceste 

probe sunt evaluate cu note de la 10 la 1. Media minimă de promovare a unei probe este 5,00. 

Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe. Candidaţii care 

nu promovează examenul la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate nu mai pot participa la susţinerea lucrării de licenţã. 

(2 Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 10 la 1, nota finală rezultând din media 

aritmetică a acestor note. Media minimă de promovare este 5,00. Media unei probe, ca medie 

artimetică a notelor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor, se 

calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

(3) Media probei de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se stabileşte ca 

media aritmetică a notei obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale (disciplina 
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Istoria artei) şi a notei obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor de specialitate. Media 

examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică între media examenului la proba de 

evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  şi media obţinută la susţinerea lucrării 

de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.  

(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor 

nu este publică. 

(5) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul UAD Cluj-Napoca şi pe pagina 

web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia, cu menţionarea datei şi orei de 

afişare. 

(6) Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. 

(7) 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. 

(8) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. 

(9) Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

(10) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

(11) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este 

publică. 

(12) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultăţii 

unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afişarea 

rezultatelor, şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de 

către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de UAD Cluj-Napoca. Contestaţiile se rezolvă 

exclusiv la nivelul instituţiei organizatoare şi sunt definitive. Rezultatele obţinute la probe 

orale şi la cele de aptitudini artistice nu pot fi contestate. 

(13) Conform legii, membrii comisiei de analiză şi soluţionare a 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. 

 

Art. 16 

Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza  în trei sesiuni, în perioadele stabilite de 

senatul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, din care două sesiuni în anul universitar 

curent şi o sesiune în luna februarie a anului universitar următor. Absolvenţii promoţiilor 

anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru 

promoţia curentă. 

 

Art. 17 

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca va informa candidaţii despre perioadele de 

examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, 

programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul universităţii şi 

pe pagina web. 

 

 

 

V. ELIBERAREA DIPLOMELOR 

 

Art. 18 

(1) Absolvenţilor învăţământului superior care au promovat examenul de licenţă li se eliberează 

Diploma de licenţă, iar celor care nu au promovat examenul de licenţă, li se eliberează, la 

cerere, Certificatul de studii universitare care cuprinde informaţiile prevăzute la alin.(6), cu 

excepţia lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii. 

(2) Absolvenţilor studiilor universitare  de master care au promovat examenul de disertaţie li se 

eliberează Diploma de master. 

(3) Diplomele de licenţă şi de master vor fi însoţite de suplimentul de diplomă, eliberat de 

instituţia de învăţământ superior absolvită. 
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(4) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se 

eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către universitate, în termen de cel 

mult 12 luni de la data promovării.  

(5) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. 

(6) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să 

conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ 

superior 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). 

(7) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile 

legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. 

 

Art. 19 

(1) Îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă și de disertaţie răspund în solidar cu autorii 

acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora. 

(2) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către 

cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat. 

(3) Rectorul 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.  

(4) Pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă și master, Universitatea de Artă şi Design 

din Cluj – Napoca va utiliza softul antiplagiat. În vederea respectării standardelor de etica 

creaţiei artistice şi  cercetării, a asigurării originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi 

susţinute şi prevenirii comercializării lucrărilor de licență/disertație, candidatul va depune, la 

înscrierea pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, o declaraţie pe proprie 

răspundere în sensul că este autorul lucrării şi răspunde de originalitatea conţinutului acesteia.  În 

măsura rezonabil posibilă şi sub sancţiunea răspunderii în solidar cu examinatul, îndrumătorii 

lucrării de licenţă/diplomă sau disertaţie vor verifica originalitatea conţinutului lucrării (anexa 

2). 

 

 

 

VI. DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art. 20 

(1) Susţinerea examenului de finalizare a studiilor de către absolvenţii care provin din instituţii 

de învăţământ superior autorizate provizoriu din ţară se face pe baza încheierii unui protocol 

între UAD Cluj-Napoca şi universitatea solicitantă, cu aprobarea senatului universitar, după 

avizul consiliului de administraţie. Protocolul va stipula modalitatea de desfăşurare a acestui 

examen, sediul desfăşurării, documentele necesare candidatului pentru a se înscrie şi pentru a 

susţine examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă în UAD Cluj-Napoca, alte 

drepturi şi obligaţii ale părţilor. 

 (2) Disciplinele de concurs, tematicile şi bibliografiile, precum şi metodologia proprie privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă şi disertaţie au fost elaborate şi aprobate de 

Senatul Universităţii de Artă şi Design din data de 5 aprilie 2016. 
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(3) La cerere, absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate 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 

consiliilor de administraţie. 

(4) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în 

sesiunile programate. 

(5) Aceste criterii sunt valabile şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu şi-au finalizat 

studiile până la apariţia O.M.E.N.C.Ş. nr. 3098/2016.  

(6) Toate dispoziţiile anterioare privind examenul de finalizare a studiilor în învăţământul 

superior se abrogă. 

 

 

 

     

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Radu-Marcel MORARU 
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Anexa 2 

  

DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul /subsemnata ______________________________________ absolvent/absolventă 

a __________________________________________, Facultatea ________________________, 

programul de studiu _______________________________________ , promoţia _________, 

prin prezenta declar pe  proprie răspundere că LUCRAREA DE LICENȚĂ / DISERTAŢIE, cu 

titlul ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

având coordonator ştiinţific pe domnul / doamna _____________________________________ 

a fost elaborată de mine, ca rezultat al propriilor cercetări şi documentări, nu a mai fost 

prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau 

străinătate şi nu a fost niciodată publicată.  

De asemenea, declar următoarele:  

- toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe internet, sunt indicate în lucrare,  

cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului sau autoplagiatului;  

- toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt  

redate între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice utilizate;  

- în cazul reformulării în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori, am indicat sursa  

bibliografică din care m-am inspirat;  

- în rezumarea ideilor altor autori, am făcut referire precisă la textul original;  

- în cazul în care, în calitate de (co)autor, am prezentat deja o parte din această lucrare în  

cadrul unor manifestări artistice/ştiinţifice  din ţară sau străinătate, am utilizat autocitarea.  

 

Prin prezenta, îmi asum în totalitate originalitatea lucrării elaborate.  

 

 

Cluj-Napoca la _________________ 

Absolvent (ă):  

Numele şi prenumele __________________ 

Semnătura __________________ 

 


