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Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 
finalizare a studiilor în Universitatea “Politehnica” din Timişoara 

 
I. DISPOZIŢII CADRU 

Art. 1. – Prezentul Regulament  este elaborat având la bază:  
 Legea învăţământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 199/1999 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 privind modificarea şi 
completarea Legii învăţământului); 

 Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic; 
 Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 87/2006; 
 H.G. nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă; 
 H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 
 Ordinul MEdC nr. 4868/2006 privind Suplimentul de diplomă; 
 Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă 

ARACIS; 
 Carta Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara; 
 Hotărârea Senatului Universităţii „Politehnica” din Timişoara cu privire la politica de 

asigurare a  calităţii actului didactic în UPT; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de 
licenţă din Universitatea "Politehnica" din Timişoara; 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii de 
master din Universitatea "Politehnica" din Timişoara; 

 Hotărârea Biroului Executiv al Senatului Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara 
nr.20/27.05.2005 cu privire la instituirea Board-urilor specializării; 

 O.M.Ed.C. nr.295/05.02.2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare 
a studiilor în învătământul superior. 

 

Art. 2. – Prezentul Regulament stabileşte cadrul general, conţinutul şi organizarea activităţilor 
privind examenele de finalizare a studiilor din cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din 
Timişoara. 
 
Art. 3. - (1) Studiile în învăţământul universitar de licenţă şi de lungă durată (4-6 ani la cursurile 
de zi) se încheie, după caz, cu examen de licenţă sau examen de diplomă.  
(2) Studiile universitare de masterat şi studiile postuniversitare de aprofundare se încheie cu 
examen de dizertaţie.  
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Art. 4. - (1) Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, denumite în continuare 
examene, se organizează şi se desfăşoară  în UPT potrivit prevederilor prezentului regulament. 
(2) Universitatea „Politehnica” din Timişoara organizează, după caz, examene de 
licenţă/diplomă, examene de dizertaţie numai pentru absolvenţi ai specializărilor acreditate şi ai 
specializărilor autorizate să funcţioneze provizoriu, care fac parte din domenii apropiate ale 
aceluiaşi domeniu fundamental, cu specializările acreditate.  
 
II. DISPOZIŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE LICENŢĂ 
/DIPLOMĂ 
 
Art. 5. Finalizarea studiilor de licenţă/diplomă în UPT se realizează printr-un examen ce constă 
în: 

-  o probă de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 
- o probă de susţinere a unei lucrări / unui proiect, numită / numit lucrare / proiect de 

diplomă. 
 
Art. 6. Consiliul facultăţii/departamentului independent va decide şi va înscrie, în funcţie de 
specific, în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă, 
modul de susţinere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare din cele două probe ale 
examenului. 
 
Art. 7. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizie a rectorului, la propunerea 
consiliilor facultăţilor/departamentelor independente. 
Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de 
lector/conferenţiar/profesor. 
Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar. 
 
Art. 8. Pot participa la examenul de licenţă/diplomă într-o sesiune doar studenţii care la 
începutul semestrului în timpul căruia este plasată respectiva sesiune nu cumulează mai mult de 
30 credite restante, din totalul obligaţiilor aferente specializării pe care o urmează. Dintre 
studenţii care îndeplinesc această condiţie preliminară, au acces la susţinerea efectivă a 
examenului doar aceia care la data primei probe sunt în posesia unui total de (2n-1)*30 credite la 
domeniul “Arhitectură” şi de (2n-1)*30 + 15 credite, la  celelalte, unde n este durata normală a 
studiilor exprimată în semestre şi care, în plus, deţin un certificat de competenţă lingvistică 
pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională. Acest certificat 
poate fi eliberat fie de Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine al UPT, fie de Ambasade, 
Consulate sau Centre Culturale ale ţărilor care au limba respectivă drept limbă oficială. 
Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine al UPT va elibera certificate studenţilor care fie 
au studiat cel puţin un semestru limba modernă în cauză, obţinând notă de promovare, fie au 
susţinut cu succes un test de competenţă lingvistică în organizarea sa. 
Studenţii care la începutul semestrului în timpul căruia este plasat examenul de licenţă/diplomă 
cumulează mai mult de 30 credite restante, vor avea reziliată, prin intervenţie unilaterală a 
universităţii, poziţia “Examen de finalizare a studiilor” din contractul de studii pe anul curent. 
Examenul de licenţă/diplomă se programează în a doua jumătate a lunii iunie. În mod 
excepţional, examenul de finalizare a studiilor poate fi programat  şi  în sesiunea de iarnă dintr-
un an universitar următor, cu titlu de restanţă. 
 
Art. 9. Examenul de licenţă/diplomă se promovează doar prin promovarea ambelor sale probe. 
Promovarea examenului, în ansamblul său, conduce, implicit, la obţinerea creditelor pe care el le 
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are alocate - 30, la domeniul “Arhitectură”, respectiv 15, la celelalte domenii -. Nepromovarea a 
cel puţin uneia dintre probe conduce la neacordarea nici unui punct de credit şi la necesitatea 
repetării întregului examen.  
 
Art. 10. Studenţii care promovează examenul de licenţă/diplomă şi, astfel, ajung în posesia a 
2n*30 credite  primesc diploma de studii superioare pe care o statuează reglementările legale în 
vigoare.  
 
Art. 11. Studenţii cu examenul de licenţă/diplomă nepromovat, dar aflaţi în posesia a cel puţin 
(2n-1)*30 credite, la domeniul “Arhitectură”, respectiv a cel puţin (2n-1)*30 + 15 credite, la  
celelalte domenii , nu pot primi, încă,  diploma de studii superioare,  ci doar un certificat de 
studii superioare nediplomate, care se eliberează la cerere. 
 
III. DISPOZIŢII PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE DIZERTAŢIE 
 
Art. 12. Studiile universitare de masterat şi studiile postuniversitare de aprofundare se 
finalizează prin susţinerea publică a unei dizertaţii. 

Art. 13. Susţinerea publică a dizertaţiei se face în faţa unei comisii numită de conducerea 
universităţii.  

Art. 14. Tema dizertaţiei se stabileşte de către un cadru didactic cu titlul ştiinţific de doctor care 
îşi asumă calitatea de conducător de dizertaţie împreună cu masterandul. Ea se corelează cu 
programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de competenţă al conducătorului de 
dizertaţie şi cu programele şi politica instituţională ale UPT. Temele dizertaţiilor şi conducătorii 
lor se aprobă de conducerea facultăţii sau departamentului independent în jurisdicţia cărora se 
desfăşoară studiile universitare de masterat. 

Art. 15. Dizertaţia 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. 

Art. 16. Elaborarea dizertaţiei se face pe parcursul semestrului II al anului de studiu II sau pe 
parcursul unuia dintre semestrele anului de extensie, atunci când un asemenea an există.  

Art. 17. - (1) Elaborarea şi prezentarea dizertaţiei se fac, de regulă, în limba română, dar pot fi 
făcute şi într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă acest lucru este prevăzut expres în 
contractul de studii universitare de masterat. 
(2) În cazul programelor de studii universitare de masterat organizate în parteneriat, dizertaţia se 
depune la I.O.S.U.M. care a făcut înmatricularea iniţială a masterandului, împreună cu un referat 
din partea I.O.S.U.M. partenere. Susţinerea dizertaţiei se face în I.O.S.U.M. care a făcut 
înmatricularea iniţială a masterandului, dar este permisă doar în condiţiile în care referatul din 
partea I.O.S.U.M. partenere este favorabil. 
 
Art. 18. În situaţia în care dizertaţia este scrisă într-o altă limbă decât româna, lucrarea va fi 
însoţită de un rezumat redactat în limba română. În cazul dizertaţiilor redactate într-o limbă de 
circulaţie internaţională, susţinerea publică se poate face în respectiva limbă. 
 
Art. 19. Prezentarea dizertaţiei trebuie să evidenţieze contribuţiile masterandului în realizarea ei 
şi în special elementele de originalitate. 

Art. 20. Aprecierea  comisiei asupra dizertaţiei se exprimă prin media aritmetică a notelor 
acordate de fiecare component al comisiei; notele pot fi de la 1 la 10. 
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Art. 21. - (1) Proba de susţinere a dizertaţiei se consideră promovată dacă media notelor acordate 
de componenţii comisiei este mai mare sau egală cu 6.  
(2) În cazul nepromovării probei de susţinere a dizertaţiei, candidatul se poate prezenta la o a 
doua sesiune, după ce intervine în lucrare în sens corectiv, ţinând seama de observaţiile şi/sau 
recomandările comisiei. 
(3) Dacă şi la a doua susţinere a dizertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, el va 
primi un certificat de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi foaia 
matricolă. 

Art. 22. UPT asigură accesul la dizertaţiile susţinute public prin consultarea acestora în 
bibliotecile proprii sau prin intermediul schimburilor interuniversitare. 

Art. 23. Masterandul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii 
universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la susţinerea publică a dizertaţiei primeşte 
diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă, întocmit conform 
reglementărilor în vigoare. Această diplomă conferă titlul de master în domeniul de studiu 
abordat. 
 
IV. ALTE DISPOZIŢII 

 
Art. 25. - (1) Rezultatele fiecarei probe se comunică prin afişare la sediul instituţiei 
organizatoare şi pe pagini web în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii acesteia.  
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul 
facultăţii/departamentului/I.O.S.U.M. unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 ore 
de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii 
depunerii contestaţiilor, de către Comisia de analiză a contestaţiilor -numită de instituţia 
organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul universităţii şi sunt definitive.  

Art. 26. Un examen se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidat a 
cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare, stabilite 
conform legii.  
Art. 27. – Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Biroului Executiv al Senatului 
Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara din data de 13.04.2009 şi validat de Senatul UPT 
în data de ... 
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