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METODOLOGIA
PRIVIND ORGANIZAREA ªI DESFÃªURAREA
EXAMENELOR DE LICENÞÃ
I. DISPOZIÞII GENERALE
1. Prezenta metodologie a fost elaboratã având în vedere: Legea
Invãþãmântului nr.84/1995, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenþilor din
învãþãmãntul superior particular de a susþine examenul de finalizare a studiilor la
instituþiile de învãþãmânt superior de stat acreditate, Ordinul ministrului privind
cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învãþãmântul
superior – examene de absolvire, licenþã, diplomã, selecþie, disertaþie ºi de
finalizare a programelor de pregãtire universitarã avansatã din cadrul studiilor
universitare de doctorat – în vigoare. Am avut în vedere la elaborarea acestei
metodologii ºi de H.S. 139/08.03.2010 privind organizarea ºi desfãºurarea
examenelor de finalizare a studiilor universitare.
2. In funcþie de tipul programului de studii Facultatea de Medicinã ºi
Farmacie organizeazã:
- Examen de disertaþie pentru masterat;

- Examen de licenþã pentru toate specializãrile din structura facultãþii
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Examenul de licenþã cuprinde urmãtoarele probe în funcþie de specializare :

Proba 1. Evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi de specialitate, care v-a

cuprinde:
a) testul grilã
b) proba practicã (pentru specializarea Farmacie)

Proba 2. Prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã.

3. Examenul de finalizare a studiilor este organizat pentru absolvenþii proprii

sau ai altor instituþii de învãþãmãnt superior, de stat sau particulare, cu respectarea
Ordinului ministrului, în vigoare.

4. Absolvenþii Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie din Oradea pot susþine

examenul de licenþã ºi la alte universitãþi organizatoare din þarã iar absolvenþii
altor instituþii de învãþãmânt superior pot susþine examen de finalizare a studiilor la

Facultatea de Medicinã ºi Farmacie Oradea numai cu aprobarea Senatelor celor 2
instituþii.
II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENÞÃ
1. Examenele de licenþã se organizeazã pentru toate specializãrile în sesiunea

de toamnã (septembrie 2010) ºi în sesiunea de iarnã (februarie 2011).

2. Disciplinele la care se susþin examenele, tematicile ºi bibiliografia se

stabilesc de cãtre catedrele de specialitate, se aprobã de consiliul facultãþii, în
conformitate cu planurile de învãþãmânt ºi programele analitice dupã care au studiat
absolvenþii promoþiei curente ºi se afiºeazã, cu cel puþin 6 luni înainte de
desfãºurarea probelor, la avizierele facultãþii.

3. Temele lucrãrilor de licenþã sau lucrãrilor de disertaþie sunt stabilite de

cãtre catedrele de specialitate ºi sunt aprobate de consiliul facultãþii, care are ºi
obligaþia de a aduce la cunoºtinþa studenþilor, odatã cu titlul temelor, toate cerinþele
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de calitate precum ºi termenele de elaborare. Studenþii trebuie sã cunoascã tema
lucrãrii cu cel puþin un an înainte de susþinerea examenului de licenþã.

4. Pot sã fie conducãtori ºtiinþifici ai lucrãrilor de licenþã profesori universitari,

profesori universitari consultanþi, conferenþiari universitari, ºefi lucrãri sau asistenþi
universitari cu titlul de doctor. Lucrãrile de disertaþie pot sã fie coordonate ºtiinþific

de cãtre profesori universitari, profesori universitari consultanþi, conferenþiari
universitari ºi ºefi lucrãri cu titlul ºtiinþific de doctor. Lucrãrile de licenþã pot avea

doi sau mai mulþi coordonatori ºtiinþifici numai din cadrul Universitãþii din
Oradea.
Pentru a preveni fenomenul reluãrii unor lucrãri susþinute în anii anteriori,

fiecare candidat are obligaþia de a consemna în scris sub proprie semnãturã ºi de a
înregistra oficial la secretariatul facultãþii documentul-tip completat de mânã care
va evidenþia contribuþia proprie ºi eventual gradul de noutate al lucrãrii.

5. Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor se stabilesc pe
specializãri, la propunerea Consiliilor facultãþilor, cu aprobarea Senatului, prin
Decizia Rectorului. O comisie este formatã din minimum trei membri, un
preºedinte ºi un secretar. Membrii comisiei trebuie sã fie cel puþin ºefi de lucrãri cu
titlul de doctor. Preºedintele comisiei trebuie sã aibã titlul de profesor sau
conferenþiar universitar. Secretarul comisiei poate fi asistent sau preparator.

Secretarul comisiei de examen rãspunde de gestionarea documentelor de examen ºi
va preda secretarului ºef al facultãþii catalogul examenului privind susþinerea

examenului de licenþã odatã cu celelalte documente întocmite cu ocazia
examenului. Comisiile vor cuprinde numai cadre didactice de predare, titulare ale
Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie.

Dacã la examenul de finalizare a studiilor participã ºi absolvenþi ai

învãþãmântului superior particular în comisii nu pot fi numite cadre didactice care
au desfãºurat activitãþi cu candidaþii respectivi.
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La specializãrile cu un numãr mare de studenþi se vor constitui mai multe

comisii de evaluare a prezentãrii probei practice ºi a susþinerii lucrãrii de licenþã.

Componenþa ºi numãrul comisiilor se aprobã de cãtre Consiliul facultãþii la
propunerea fiecãrei specializãri.

6. Susþinerea lucrãrii de licenþã se face în faþa comisiei ºi este publicã.

Conducãtorul ºtiinþific al lucrãrii de licenþã propune o notã în referatul de apreciere

care însoþeºte lucrarea ºi poate participa la susþinere. Nota examenului la

susþinerea lucrãrii se stabileºte de cãtre comisia de examen ºi nu reprezintã în
mod obligatoriu nota propusã de cãtre conducãtorul ºtiinþific al lucrãrii.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAÞILOR LA EXAMENUL DE LICENÞÃ
1. Inscrierea candidaþilor în vederea susþinerii examenului de licenþã se face la

secretariatul facultãþii de Medicinã ºi Farmacie.

2. Inscrierea candidaþilor se efectueazã cu cel puþin 15 zile înainte de începerea

examenului, atât pentru absolvenþii proprii cât ºi pentru cei proveniþi de la alte
universitãþi.

3. Se pot înscrie în vederea susþinerii examenului de licenþã absolvenþii care au

promovat toate formele de verificare prevãzute în planurile de învãþãmânt.

4. Dosarul de înscriere la examenul de finalizare a studiilor va conþine:
- Cerere de înscriere tipizatã;

- Fiºa lucrãrii de licenþã / de disertaþie semnatã de absolvent,
coordonatorul ºtiinþific ºi ºeful de catedrã;

- Certificat de naºtere – copie ;

- Diploma de bacalaureat sau echivalentã cu aceasta în original sau
autentificatã la notar;

- Diplomã de licenþã pentru examenul de disertaþie;
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- Aprobarea decanului privind posibilitatea prezentãrii la examen;

- Situaþia ºcolarã (pentru absolvenþii specializãrii altor facultãþi
sau universitãþi);
- Certificatul de competenþã lingvisticã eliberat de cãtre catedra de

profil din cadrul Facultãþii de Litere a Universitãþii din Oradea sau
de cãtre o altã instituþie specializatã recunoscutã (prin aviz) de cãtre

catedra de profil, in conformitate cu criteriile stabilite de catre
consiliul facultatii de Litere;
- Douã fotografii color, recente, dimensiunea ¾;

- Chitanþã de platã a taxei de examen (este cazul absolvenþilor care

repetã examenul ºi a absolvenþilor proveniþi de la alte
universitãþi).

În cazul absolvenþilor altor instituþii de învãþãmânt superior din

þarã (universitãþi) care vor susþine examenul de licenþã

la Facultatea de

Medicinã ºi Farmacie, indiferent dacã solicitarea este individualã sau colectivã
(prin adresã înaintatã de cãtre conducerea universitãþii ºi facultãþii absolvite),
cererea de înscriere la examen va fi însoþitã de urmãtoarele acte justificative:

Diploma de bacalaureat (copie legalizatã), Situaþia ºcolarã ºi copia

H.G. publicatã în Monitorul Oficial al României care atestã existenþa
autorizaþiei de funcþionare provizorie a specializãrii candidatului la data
admiterii sale în anul I de studiu, inclusiv, forma de învãþãmânt (ZI) ºi locaþia.
Adeverinþã

prin

care

se

atestã

calitatea

de

absolvent,

menþionându-se promoþia ºi specializarea, semnatã de cãtre decanul ºi rectorul
universitãþii absolvite.

Copia registrului matricol prin care sunt evidenþiate numãrul
matricol ºi datele de identificare ale absolventului, cu menþiunea „Conform cu
originalul”, sub semnãtura decanului ºi rectorului universitãþii absolvite.
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Situaþia ºcolarã (conform Ordinului ministrului nr. 5289/2008),

completatã dupã modelul Suplimentului la Diplomã.

Certificatul de competenþã lingvisticã al fiecãrui candidat, eliberat

în condiþiile precizate prin ordinul în vigoare al MECTS.

Conducerea Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie este abilitatã ºi are
datoria de a solicita orice act pe care îl considerã necesar în vederea atestãrii
calitãþii de absolvent al unei specializãri frecventate ºi ºcolarizate în condiþiile
legii.
Secretariatul Facultãþii de Medicinã ºi Farmacie rãspunde în mod direct de

corectitudinea întocmirii dosarului de înscriere.

5. Depunerea lucrãrii de licenþã se face odatã cu înscrierea la examen ºi este

însoþitã de referatul coordonatorului ºtiinþific.

6. Facultãþile au obligaþia de a informa candidaþii în legãturã cu data începerii

examenului de finalizare a studiilor ºi cu intervalul de timp în care se pot face
înscrierile.

7. Dupã încheierea înscrierilor secretariatul facultãþii va întocmi listele, în

ordine alfabeticã, cu numele candidaþilor care au dreptul sã se prezinte la examenul
de finalizare a studiilor.
8. Orarul desfãºurãrii probelor examenului de finalizare a studiilor va fi afiºat

cu trei zile înaintea primei probe.

IV. DESFÃªURAREA EXAMENULUI DE LICENÞÃ
1. Pentru examenul de licenþã, evaluarea cunoºtinþelor fundamentale ºi de

specialitate (proba 1) se desfãºoarã sub formã de probã scrisã ºi practicã pentru
specializarea Farmacie.
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2. Prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de licenþã respectiv a lucrãrii de disertaþie

are ca scop evaluarea capacitãþii absolvenþilor de a expune ºi de a argumenta
cunoºtinþele dobândite, în contextul specific domeniului de pregãtire.

3. Coordonatorii ºtiinþifici ai lucrãrilor de finalizare a studiilor asigurã

evaluarea lucrãrilor ºi întocmirea referatului, conform anexei la Procedura privind

elaborarea lucrãrii de finalizare a studiilor, elaboratã la nivelul universitãþii ºi
aprobatã de Senat.

4. Proba scrisã constã într-un examen gen grilã din tematica ºi bibliografia de

specialitate prezentate ºi afiºate din timp (cel puþin 6 luni înainte de susþinerea
examenului de licenþã).
Subiectele vor fi elaborate de specialiºtii fiecãrei specializãri cu 24 de ore

înainte de proba scrisã sub directa coordonare a unui prodecan, pentru fiecare
specializare.

Repartizarea pe sãli a studenþilor se va afiºa cu 3 zile înainte de data probei

scrise la sediul facultãþii ºi al specializãrilor din cadrul Facultãþii de Medicinã ºi
Farmacie.

Studenþii trebuie sã fie prezenþi în sala în care au fost repartizaþi cu 30 de

minute înainte de ora anunþatã pentru începerea examenului.

Studenþii vor avea asupra lor: actul de identitate, pix sau carioca neagrã sau

albastru.
Desfãºurarea probei scrise va fi supravegheatã de o comisie de supraveghere

alcãtuitã prin tragere la sorþi din numãrul total al celor desemnaþi pentru
supraveghere ºi aprobaþi în Consiliul facultãþii.

Durata probei scrise din cadrul examenului de licenþã este de 3(trei) ore. Timp

de 30 de minute dupã începerea probei nici un candidat nu poate pãrãsi sala.
Pãrãsirea ulterioarã a sãlii se face numai dupã ce candidatul predã lucrarea ºi
semneazã în borderoul de predare a acesteia.
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La expirarea timpului alocat probei, candidaþii vor preda lucrarea ºi

semneazã pentru aceasta.

Comisiile pentru evaluarea probei scrise se stabilesc pe specializãri. Din

aceste comisii NU pot face parte persoanele care au întocmit testul grilã ºi nici
cele care au participat în sãlile de supraveghere.

Pentru specializarea Farmacie partea practicã se va desfãºura în prezenþa

comisiilor aprobate în Consiliul facultãþii ºi va consta din comentarea unei reþete
extrasã de fiecare candidat.

Lista cu substanþele active din componenþa produselor farmaceutice de pe

reþetã se vor afiºa cu cel puþin 6 luni înainte de desfãºurarea probei.

Prezentarea (susþinerea) lucrãrii de licenþã se face prin expunere oralã,

publicã în maxim 8 minute dar nu mai puþin de 5 minute.

6. Notarea examenului de licenþã se calculeazã astfel:

- Nota probei 1 reprezintã media aritmeticã dintre nota la testul grilã ºi nota

de la proba practicã (pentru specializarea farmacie), candidatul fiind obligat sã
obþinã minim nota 5 (cinci) la fiecare dintre componentele probei 1.

- Nota examenului de licenþã constã din media aritmeticã a notelor obþinutela

proba 1 ºi proba 2, calculatã cu douã zecimale.

Examenul de licenþã se considerã promovat dacã media finalã este minim 6

(ºase).
Nepromovarea unei probe din cadrul examenului de licenþã (sau a unei
componente din proba 1 pentru specializarea Farmacie) permite accesul la
cealaltã probã din sesiunea respectivã, urmând ca proba nepromovatã sã se poatã
susþine într-o sesiune ulterioarã.

Obþinerea unei medii mai mici de 6 (ºase) la examenul de licenþã implicã

repetarea integralã a examenului într-o sesiune ulterioarã.
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5. Rezultatele examenului de licenþã se comunicã/se afiºeazã în termen de cel

mult 48 de ore de la susþinere, la avizierul facultãþii.

6. Eventualele contestaþii privind rezultatul obþinut, pentru proba 1, se depun la

secretariatul facultãþii în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia ºi se
rezolvã în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaþiilor.

Contestaþiile se rezolvã exclusiv la nivelul facultãþii ºi sunt definitive. Comisia de

contestaþii este aprobatã de cãtre Rector la propunerea decanului facultãþii ºi este
formatã din 3 cadre didactice având cel puþin gradul de ºef lucrãri/lector universitar
cu titlul ºtiinþific de doctor. Nu se admit contestaþii cu privire la probele orale.
V. DISPOZIÞII FINALE
1. Candidatul care a îndeplinit toate cerinþele prevãzute ºi a obþinut cel puþin

media 6.00 la examenul de licenþã primeºte Diploma de licenþã însoþitã de
Suplimentul la Diplomã, întocmit conform reglementãrilor în vigoare.

2. Candidatul la examenul de finalizare a studiilor care nu obþine nota de

promovare va primi, la cerere, o adeverinþã de absolvire a programului de studii
universitare însoþitã de situaþia ºcolarã.

3. În cazul în care candidatul la examenul de licenþã nu s-a prezentat sau nu a

promovat examenul în una dintre cele douã sesiuni (septembrie 2010 ºi februarie
2011), se poate prezenta în anii universitari urmãtori, în cadrul examenului de
finalizare a studiilor programat pentru absolvenþii anului respectiv cu suportarea de
cãtre acesta a cheltuielilor de examinare (taxã pentru susþinerea examenului de
licenþã), stabilite prin hotãrâre de Senat. Pentru prima examinare nu se percep
aceste taxe.
4. Modul de organizare ºi desfãºurare a exemenelor de finalizare a studiilor

este de stricta competenþã a conducerii facultãþilor, cu respectarea prevederilor
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legale, în conformitate cu metodologia proprie elaboratã în acest scop ºi aprobatã
de cãtre Senatul universitãþii.

Prezenta metodologie a fost aprobatã în Consiliul Facultãþii de Medicinã ºi

Farmacie din data de 17 martie 2010.

DECAN
Prof. univ. dr. Gheorghe Bumbu
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