
ORDIN nr. 5134 din 3 decembrie 1998 privind examenul de finalizare a studiilor în
învăţământul superior de scurtă şi de lungă durată
Pentru învăţământul superior de scurtă durată, art. 63 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,
prevede: "Studiile în învăţământul universitar de scurtă durată se încheie cu examen de absolvire, organizat pe baza
criteriilor elaborate de către Ministerul Învăţământului şi a unei metodologii stabilite de senatele universitare. Absolvenţii
primesc diplome în care se specifică domeniul specializării dobândite."
Pentru învăţământul superior de lungă durată, art. 67 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată,
prevede: "Studiile în învăţământul universitar de lungă durată se încheie cu examen de licenţă, care constă în proiect
sau lucrare de diplomă şi în probe generale şi de specialitate. Criteriile de organizare a examenului de licenţă se
stabilesc de către Ministerul Învăţământului, iar metodologia, de către senatele universitare."
În temeiul art. 63 alin. (2) şi al art. 67 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, precum şi al
Hotărârii Guvernului nr. 733/1998 cu privire la tipurile de diplome, certificate şi atestate acordate în învăţământul
superior, în scopul raţionalizării şi sporirii relevanţei examenului de absolvire şi a examenului de licenţă,
ministrul educaţiei naţionale emite următorul ordin:
1. Structura examenului de absolvire este următoarea:
a) probă generală, constând în examenul de cunoştinţe fundamentale pentru domeniul respectiv de pregătire;
b) probă de specialitate, constând în examenul de cunoştinţe de specialitate;
c) susţinerea lucrării/proiectului de diplomă.
2. Structura examenului de licenţă este următoarea:
a) probă generală, constând dintr-un examen de cunoştinţe fundamentale pentru domeniul respectiv de pregătire;
b) probă de specialitate, constând dintr-un examen de cunoştinţe de specialitate;
c) susţinerea lucrării/proiectului de diplomă.
3. Scopul examenelor este de a evalua capacitatea absolvenţilor de integrare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul
facultăţii şi de adaptare a acestora la progresul cognitiv din domeniul respectiv. În cadrul probelor generale şi de
specialitate nu se vor repeta examenele de an deja susţinute.
4. Scopul lucrării/proiectului de diplomă este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a procesa cunoştinţele, în
condiţiile de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire sau de realizare a unor studii de caz.
5. Disciplinele la care se susţin examenele, tematicile şi bibliografiile se stabilesc de către senatele instituţiilor de
învăţământ superior de stat, la propunerea consiliilor facultăţilor, în conformitate cu planurile şi programele de
învăţământ după care au studiat absolvenţii. Ele se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare, cu cel puţin 6 luni
înainte de prima sesiune de examen din fiecare an universitar. La specializările duble se susţin examene la discipline de
la ambele specializări.
6. Temele lucrărilor/proiectelor de diplomă şi de dizertaţie sunt stabilite de către catedre şi sunt aprobate de către
consiliile facultăţilor. La specializările duble tema lucrării/proiectului de diplomă poate fi aleasă de la oricare dintre cele
două specializări.
7. Absolvenţii studiilor universitare de lungă durată trebuie să demonstreze competenţa comunicării într-o limbă de
circulaţie internaţională. Ei vor prezenta în acest scop, la înscrierea pentru examen, un certificat de competenţă
lingvistică, eliberat de catedra de limbi străine din instituţia respectivă.
8. Studenţii care au beneficiat de burse de studii într-o ţară străină pe o perioadă de minimum 6 luni şi studenţii care au
obţinut certificate sau diplome de competenţă lingvistică de la alte instituţii abilitate în acest sens (de exemplu,
obţinerea unui certificat TOEFEL cu punctajul minim de 500) pot prezenta, pentru a îndeplini prevederile pct. 7,
documentele respective.
9. Începând cu anul universitar 1999/2000, structura examenului de licenţă prevăzut la pct. 2 va conţine şi un examen
de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care se încheie cu calificativele "admis" sau
"respins". Cei care îndeplinesc prevederile pct. 8 sunt scutiţi de examenul de competenţă lingvistică.
10. Examenele de absolvire/licenţă se organizează de către instituţiile de învăţământ superior numai în specializări
acreditate şi se desfăşoară potrivit prezentelor criterii generale şi metodologiei elaborate de către senatele universitare
ale instituţiilor respective.
11. La instituţiile de învăţământ superior cu specializări acreditate pot susţine examenul de absolvire/licenţă şi
absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare cu specializări autorizate să funcţioneze
provizoriu, în conformitate cu arondarea făcută de Ministerul Educaţiei Naţionale, la recomandarea Consiliului Naţional
de Evaluare Academică şi Acreditare.
12. La instituţiile de învăţământ superior acreditate pot susţine examenul de absolvire/licenţă şi absolvenţii instituţiilor
de învăţământ superior de stat sau particulare cu specializări care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu, cu
condiţia să fi promovat examenul de selecţie susţinut la instituţiile la care au fost arondate de Ministerul Educaţiei
Naţionale.
13. Examenul de absolvire/licenţă poate fi repetat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
14. În fiecare an universitar examenul de finalizare a studiilor se organizează în două sesiuni:
- iunie-septembrie, conform planului de învăţământ;
- ianuarie-februarie, pentru absolvenţii care nu au promovat examenul din prima sesiune sau care nu s-au prezentat.
15. Numărul comisiilor pentru examenul de absolvire/licenţă şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin
decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior organizatoare, la propunerea comisiilor facultăţilor sau colegiilor
universitare.
16. În cazuri de excepţie, examenul de absolvire/licenţă se poate organiza şi în cadrul instituţiei de stat sau particulare
de la care provin candidaţii, prin deplasarea comisiei de examen. Decizia în legătură cu această posibilitate este de
competenţa rectorului instituţiei de învăţământ superior organizatoare (acreditată) care trebuie să stabilească toate
măsurile necesare organizării, desfăşurării şi finalizării examenului respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
17. La susţinerea de către absolvenţi a lucrării/proiectului de diplomă participă ca invitat conducătorul ştiinţific al
lucrării/proiectului.
18. Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de absolvire/licenţă se face astfel:
a) pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior acreditate, la instituţia unde au absolvit;
b) pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, la instituţia de învăţământ
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superior acreditată la care au fost repartizaţi;
c) pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care nu au fost autorizate să funcţioneze provizioriu, la
instituţia acreditată la care au susţinut examenele de selecţie.
19. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor se pot înscrie într-o sesiune
ulterioară, în vederea susţinerii acestuia, numai la instituţia de învăţământ superior de stat acreditată la care au fost
repartizaţi iniţial. La repetarea examenului de licenţă probele promovate în sesiunea anterioară sunt considerate
promovate. Repartizările pentru susţinerea examenelor de licenţă ale absolvenţilor de la specializări autorizate dar
neacreditate se fac de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.
20. Media probelor examenului de licenţă/absolvire se stabileşte ca medie aritmetică a notei obţinute la proba generală
şi a notei obţinute la proba de specialitate. Media examenului de licenţă/absolvire se stabileşte ca medie aritmetică între
media probelor examenului de licenţă/absolvire şi media obţinută la susţinerea lucrării/proiectului de diplomă. Media
minimă de promovare a examenului de licenţă/absolvire este 6,00. Nu se calculează media generală de absolvire.
21. Afişarea rezultatelor examenelor finale se face la sediul facultăţilor organizatoare, cu menţionarea datei şi orei de
afişare.
22. Soluţionarea contestaţiilor privind examenul de absolvire/licenţă este de competenţa senatelor instituţiilor de
învăţământ superior care au organizat examenul. Eventualele contestaţii în legătură cu rezultatele examenelor finale se
depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în 72 de ore de
către cadrele didactice din comisia de specialitate a examenului, care nu au participat la corectarea iniţială a lucrării.
Rezultatul rezolvării contestaţiei rămâne definitiv.
23. Absolvenţilor învăţământului superior de scurtă durată care au promovat examenul de absolvire li se eliberează
diploma de absolvire. Celor care nu au promovat examenul de absolvire li se eliberează, la cerere, certificatul de studii
universitare de scurtă durată.
24. Absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată care au promovat examenul de licenţă li se eliberează
diploma de licenţă, celor care nu au promovat examenul de licenţă li se eliberează, la cerere, certificatul de absolvire
universitară de lungă durată.
25. Diplomele de absolvire/licenţă vor fi însoţite de:
- o foaie matricolă, eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită;
- o anexă care conţine rezultatele la examenul de absolvire/licenţă şi care este eliberată de instituţia de învăţământ
superior la care s-a susţinut examenul de absolvire/licenţă.
26. Certificatele de studii se eliberează numai pentru specializările care au autorizaţie de funcţionare provizorie sau
acreditare. Pentru absolvenţii instituţiilor neautorizate foaia matricolă eliberată de instituţia absolvită şi adeverinţa prin
care se atestă promovarea integrală a examenelor de selecţie, eliberată de instituţia de învăţământ superior care a
organizat un astfel de examen, sunt echivalente cu certificatul de studii.
27. Se recomandă ca instituţia de învăţământ superior de stat sau particulară autorizată să funcţioneze provizoriu, ai
cărei studenţi urmează să susţină examenul de absolvire/licenţă, şi instituţia de învăţământ superior organizatoare să
încheie un protocol de colaborare pentru a asigura condiţii optime de pregătire a candidaţilor în vederea susţinerii
examenului de finalizare a studiilor, cum ar fi accesul la biblioteci, participarea la cursuri de pregătire etc.
28. În termen de 10 zile de la încheierea examenului de absolvire/licenţă instituţia de învăţământ superior
organizatoare a acestuia va transmite Direcţiei generale învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi instituţiilor de învăţământ superior ai căror studenţi au susţinut examenul de
finalizare de studii la aceasta rezultatele obţinute.
29. Aceste criterii se aplică începând cu examenul de finalizare a studiilor corespunzător anului universitar 1998/1999.
30. Aceste criterii sunt valabile şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu şi-au finalizat studiile până la
publicarea prezentului ordin.
31. Aceste criterii se aplică în mod nediscriminatoriu atât pentru studenţii proprii universităţii care organizează
examenul de finalizare a studiilor, cât şi pentru studenţii veniţi de la alte universităţi de stat sau particulare, de la
specializări autorizate.
32. Toate dispoziţiile anterioare privind examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior de scurtă şi de lungă
durată se abrogă.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,
Andrei Marga

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 29 iunie 1999
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