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REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă
- anul universitar 2016/2017 –
Prezentul regulament se elaborează în baza:
- prevederilor art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare
de masterat;
- 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;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifica 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;
- Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3179/2015 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
- Regulamentului Universităţii Valahia din Târgovişte privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de licenţă şi disertaţie în anul universitar 2015-2016.
PRECIZĂRI GENERALE
Art. 1. Facultatea Ştiinţe şi Inginerie Alexandria, din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte,
organizează examen de licenţă pentru următoarele programe de studii:
a) Administraţie publică (cu durata de 3 ani), program de studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, ce
se finalizează cu examen de licenţă;
b) Economia comerţului, turismului şi serviciilor (cu durata de 3 ani), program de studii de licenţă,
învăţământ cu frecvenţă, ce se finalizează cu examen de licenţă.
Pentru absolventii Facultatii de Siinte si Inginerie Alexandria de la programul de studii
universitare de licenta-,,Agricultura,, invatamant cu frecventa, autorizat sa functioneze
provizoriu in domeniul Agronomie, examenul de licenta va fi oranizat si sustinut la
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara-Bucuresti in perioada 10-14 iulie
2017, conform Conventiei incheiate intre cele doua institutii.

Capitolul I. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Art. 2. Examenul de licenţă constă în două probe, după cum urmează:
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a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.

Art. 3. (1) Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se desfăşoară, la fiecare
program de studiu, pe baza tematicii şi a bibliografiei stabilite de către facultate, în concordanţă cu
planul de învăţământ şi cu programele disciplinelor după care au studiat absolvenţii din promoţia
curentă. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al facultăţii.
(2) Proba pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate va consta în examen oral atat
la programul de studii, Economia comerţului, turismului şi serviciilor cat si la Administraţie publică.
(3) Listele cu candidati vor fi afisate de secretarul comisiei pe usile salilor de examen cu cel puţin 24
de ore înainte de începerea examenului.
(4) Accesul candidatilor in sala pentru examenul oral, se va face cu 30 de minute inainte de inceperea
examenului Acestia vor avea asupra lor actul de identitate si pix/stilou cu mina /cerneala albastra.
(5) pentru examenul oral, accesul candidaţilor în sala de examen se va face pe grupe de cate 5
studenti in ordine alfabetică. Aceştia vor avea asupra lor actul de identitate şi pix/stilou cu
mină/cerneală albastră. Fiecare student va avea la dispozitie pentru pregătirea raspunsului 20 minute
de la intrarea în posesia subiectului.
(6) Intrarea în sala de examen cu orice mijloc sau sursă de inspiraţie, indiferent de forma de
prezentare, precum şi încercarea de utilizare sau utilizarea acestora se sancţionează cu excluderea din
examenul de licenţă.
(7) Membrii comisiei de licenţă se vor întruni cu maxim 48 de ore înainte de ziua examenului şi vor
elabora 50 de bilete de examen, fiecare având două subiecte. Răspunderea pentru securitatea
subiectelor revine întregii comisii a examenului de licenţă.
(8) Plicul conţinând biletele de examen, vor fi desigilate în faţa candidaţilor şi se va întocmi un procesverbal, în care se vor preciza următoarele: starea biletelor de examen, data şi ora începerii examenului
oral, respectiv ora finalizării examenului.
(9) Nu este permisă intrarea în sala de examen a niciunei persoane, care nu face parte din comisiile
constituite în vederea organizării acestui examen.
(10) Candidaţii pot părăsi sala de examen numai pentru motive bine întemeiate (precum nevoi
fiziologice) şi numai însoţiţi de un cadru didactic.Timpul alocat fiecărui student pentru a raspunde la
subiectele de pe biletul de examen este de 15 minute.
(11) Rezultatele examenului vor fi afişate în cel mult 48 de ore de la susţinerea acestuia.
Art. 4. (1) Proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă constă într-o prezentare scurtă,
sintetică a temei, obiectivelor şi structurii lucrării, urmată de susţinerea unor aspecte sau clarificarea
unor probleme ridicate de către comisia de examinare. Se evaluează calitatea demersurilor teoretice şi
practice folosite de absolvent în elaborarea lucrării, precum şi capacitatea acestuia de a-şi susţine, în
mod argumentat, punctele de vedere, enunţurile şi concluziile formulate în lucrare.
(2) Lucrarea de licenţă trebuie realizată cu respectarea prevederilor Ghidului de redactare a lucrării de
licenţă şi disertaţie, elaborat de facultate şi postat pe site-ul web al acesteia din urmă.
Art. 5. (1) Nota de promovare a fiecărei probe a examenului de licenţă este de cel puţin 5,00 (cinci).
(2) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen,
precum şi media examenului de licenţă se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Notele la proba
de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă sunt numere întregi de la 1 la 10.
(3) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este publică. În
cadrul comisiei, deciziile se iau prin votul majorităţii membrilor ei. În caz de paritate, decizia va fi
luată de preşedintele comisiei.
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(4) Examenul de licenţă este promovat, dacă probele componente sunt susţinute şi promovate, iar
media aritmetică a notelor acordate acestora - media de promovare a examenului – este de cel puţin
6,00 (şase).
(5) Pentru a evita plagiatul, fiecare lucrare de licenta va fi insotita de o declaratie de asumare a
raspunderii din partea candidatului si de Raportul de verificare anti plagiat, vizat de conducatorul
stiintific sub indrumarea caruia a fost elaborata.
Art. 6. (1) Probele menţionate la art. 2 pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi
loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(2) Pentru cele două specializări ale facultăţii, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă sau
de instituţia de învăţământ superior absolvită.

Decan,
Conf. univ. dr. Ioana Panagoreţ
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