MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
în anul universitar 2013 - 2014

2014

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie în anul universitar 2013-2014

Prezenta metodologie s-a elaborat având la bază prevederile din:
 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;
 Hotărârea Guvernului nr. 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;
 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.3952/2012 pentru
reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru
situaţiile prevăzute la art.361 alin.(4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
 Hotărârea Guvernului nr.493/2013 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de
învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a
numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii
universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim
de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013 – 2014;
 Hotărârea Guvernului nr.581 din 08 august 2013, privind acreditarea domeniilor de
studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi
ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014;
 Ordinul nr.183/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
Art.1
(1) Finalizarea studiilor pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii 84/1995
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se încheie cu examen de licenţă
sau cu examen de diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată,
după caz, sau cu examen de absolvire pentru studiile în învăţământul universitar de
scurtă durată.
(2) Pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare:
a. Ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu
examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru învăţământul din
domeniul ştiinţelor inginereşti;
b. Ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se încheie cu
examen de disertaţie;
Art.2
(1) Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş (UPM) poate organiza:
- examen de licenţă/examen de diplomă pentru absolvenţii proprii sau ai altor
instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, la programele pentru care are
acreditare, în condiţiile legii;
- examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.
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(2) Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş nu organizează examene de selecţie în
vederea susţinerii examenelor de finalizare a studiilor pentru absolvenţii
învăţământului superior particular organizate în baza Legii 60/2000.
Art.3.
(1) Absolvenţii unui program acreditat se înscriu şi susţin examenul de licenţă/diplomă/
disertaţie în cadrul UPM, în calitate de instituţie organizatoare a programului pe care lau absolvit.
(2) Absolvenţii studiilor organizate în baza Legii 84/1995 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor până în
prezent, se vor supune reglementărilor prezentului regulament.
(3) Absolvenţii unui program de studii de licenţă autorizat să funcţioneze provizoriu susţin
examenul de licenţă la universităţi care au respectivele programe acreditate, conform
protocolului de colaborare care se va semna între universitatea organizatoare de
examen de licenţă şi universitatea absolvită, cu aprobarea senatelor universitare, după
avizul consiliilor de administraţie, supunându-se regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor elaborat de universitatea
organizatoare. În situaţia în care se obţine aviz favorabil din partea ARACIS, se poate
organiza examene de finalizare a studiilor universitare la programele de studii
autorizate să funcţioneze provizoriu unice în domeniul de licenţă din cadrul UPM.
(4) În situaţii deosebite, la cerere, absolvenţii unui program de studii de licenţă
acreditat/autorizat să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine examenul de
licenţă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatului universitar al instituţiei
absolvite şi al instituţiei organizatoare, după avizul consiliilor de administraţie şi în
condiţiile stabilite prin Regulamentul de taxe.
Art.4
(1) Tematica şi bibliografia probei pentru verificarea cunoştinţelor fundamentale de
specialitate sunt stabilite de către departamente şi sunt aprobate de către consiliul
facultăţii, fiind puse la dispoziţia absolvenţilor cu cel puţin 6 luni înainte de
programarea sesiunii pentru examenul de licenţă/disertaţie. Tematica şi bibliografia
vor fi publicate pe site-ul universităţii.
(2) Temele se afişează la avizierele departamentelor, iar studenţii trebuie să aleagă o temă
până la vacanţa de iarnă.
(3) La un program de studii examenul de licenţă/diplomă/disertaţie se organizează şi se
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii.
(4) Facultăţile vor posta pe site Ghidul cu privire la elaborarea şi prezentarea lucrărilor
de licenţă/diplomă/disertaţie, avizat în Consiliul de facultate.
Art.5
(1) Examenul de licenţă, constă din două probe, şi anume:
Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă;
(2) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unei note. Nota de promovare
a fiecărei probe este de cel puţin 5,00. Examenul de licenţă/diplomă este promovat
dacă ambele probe sunt susţinute şi promovate, iar media aritmetică a notelor
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probelor este de cel puţin 6,00. Mediile probelor precum şi media finală a
examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(3) Probele pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în
acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(4)Proba 1 precede proba 2 şi se desfăşoară sub formă de lucrare scrisă sau oral.
Proba sub formă de lucrare scrisă, se va desfăşura pe baza unei proceduri specifice,
care presupune utilizarea de foi cu colţ negru sigilat sau a grilei de examinare.
Lucrările se corectează independent de către membrii comisiei care întocmeşte
subiectele. Nota finală a examenului pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate este rezultatul mediei (cu două zecimale fără rotunjiri) a notelor acordate
de membrii comisiei care întocmeşte subiectele.
Dacă proba se desfăşoară sub formă orală, aceasta va fi pe baza unor întrebări puse
de membrii comisiei, din cadrul tematicii generale a examenelor de finalizare a
studiilor. Fiecare membru al comisiei va acorda o notă de la 1 la 10, nota finală la
această probă rezultând din media aritmetică a acestor note.
(5)În cazul examenului susţinut pe foi cu colţ negru, dacă diferenţa dintre cele două
corecturi depăşeşte 1 punct se procedează la o supracorectură efectuată de un cadru
didactic de specialitate desemnat de directorul de departament. Nota acordată în urma
acestei reverificări reprezintă nota finală.
(6) Lucrarea de licenţă/diplomă se susţine în faţa comisiei de examen. Nota la proba de
prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă se acordă de comisie, pe baza
prezentării şi susţinerii acesteia în plenul comisiei. Fiecare membru al comisiei
propune o notă de la 1 la 10, iar nota finală la această probă rezultă din media
aritmetică a acestor note inclusiv nota coordonatorului ştiinţific acordată pe fişa
de apreciere a lucrării de licenţă/diplomă.
(7) Prezentarea la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă nu este condiţionată de
promovarea probei de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate.
(8) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi
susţinerea lucrării de disertaţie. 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. Fiecare membru al comisiei va acorda o notă de la 1 la 10, nota finală
a acestei probe rezultând din media aritmetică a acestor note inclusiv nota
coordonatorului ştiinţific acordată pe fişa de apreciere a lucrării de disertaţie. Media
examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire.
(9) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu
este publică.
(10) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie de cel puţin 6,00.
Art.6
(1) Rezultatele unei probe se comunică/afişează în termen de 24 de ore de la data
susţinerii acesteia.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise se depun, la secretariatul
facultăţii unde s-a desfăşurat examenul, în termen de 24 de ore de la comunicarea/
afişarea rezultatelor, şi se rezolvă în termen de 24 de ore de la data prevăzută pentru
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expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor, de către Comisia de analiză a
contestaţiilor – numită de instituţia organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la
nivelul instituţiei organizatoare.
(3) Rezultatele probelor orale nu pot fi contestate.
(4) Rezultatele finale ale examenului de licenţă/disertaţie se comunică prin afişare la
sediul instituţiei organizatoare şi pe pagina de web, în termen de cel mult 24 de ore de
la data susţinerii acestuia.
Art.7
(1) Un examen de licenţă/disertaţie nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară,
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu
reglementările instituţiei organizatoare, stabilite conform legii.
(2) O probă promovată într-o sesiune anterioară a examenului de licenţă/diplomă la
aceeaşi instituţie organizatoare, poate fi recunoscută, la cererea candidatului, de către
decanul facultăţii, în funcţie de condiţiile concrete de desfăşurare a examenului.
Art.8
(1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
eliberează de către instituţia organizatoare a examenului în termen de cel mult 12 luni
de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a
studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire care conferă titularului aceleaşi
drepturi legale ca şi diploma, acestea cuprinzând aceleaşi semnături şi informaţii ca şi
diploma, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat
şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de
pierdere sau distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe se urmează procedurile privind
eliberarea duplicatelor diplomelor.
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere,
un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de
învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare
a anilor de studii.
Art.9
(1) Comisiile de examen, distincte pentru fiecare probă, se stabilesc prin decizia
rectorului, la propunerea facultăţilor şi cu avizul prorectorului didactic, astfel încât
membrii unei comisii de examen să fie: în număr de minim 3, cu gradul didactic cel
puţin lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor, cu excepţia preşedintelui – care
trebuie să fie profesor universitar sau conferenţiar universitar. Secretarul comisiei,
acelaşi pentru ambele probe, poate fi asistent universitar şi are numai atribuţii de
administrare a documentelor.
(2) Conform legii, atât membrii comisiilor de examen de finalizare a studiilor, cât şi
secretarul comisiei de examen nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de
soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(3) Comisiile de examen la proba scrisă vor fi constituite din cadre didactice titulare ale
disciplinelor din care este compusă tematica examenului.
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(4) Membrii comisiei de examen de licenţă/disertaţie sunt remuneraţi pentru această
activitate exclusiv de instituţia organizatoare, în condiţiile legii.
(5) Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi
desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă/disertaţie.
Art.10
(1) La examenul de licenţă/diplomă/disertaţie se pot înscrie şi prezenta numai candidaţii
care au îndeplinite toate obligaţiile şcolare prevăzute în planul de învăţământ, precum
şi toate obligaţiile financiare faţă de U.P.M.
Art.11
(1) Înscrierea la examenul de licenţă/diplomă/disertaţie se face la decanatul facultăţii cu
cel puţin 10 zile înainte de data la care este programată începerea examenului de
licenţă/diplomă/disertaţie cu obligativitatea depunerii următoarelor documente:
a. Cerere de înscriere (formulur tip_ Anexa 1.1.);
b. Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie pe suport de hârtie şi CD care va conţine
lucrarea în întregime în format pdf;
c. Candidaţii la examenul de licenţă vor depune un Certificat de competenţă
lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de comisia de
examinare a Centrului de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale
- Competenţă Lingvistică(CCLASCCL) din cadrul Universităţii „Petru Maior”
din Tîrgu-Mureş sau de o altă instituţie specializată, numai dacă documentele
care atestă această competenţă sunt recunoscute de U.P.M. potrivit
prevederilor din Regulamentul de organizare a examenelor de competenţă
lingvistică);
d. Se exceptează de la această prevedere candidaţii care au absolvit, anterior,
studiile în domeniul filologic (specializările care au inclusă în domeniul lor şi o
limbă de circulaţie internaţională);
e. Pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică eliberate de
CCLASCCL din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş se
plăteşte taxa prevăzută în Regulamentul de taxe aprobat de Senatul
universităţii;
f. Candidaţii la examenul de disertaţie vor prezenta la înscriere rezumatul lucrării
de disertaţie (max. 3-4 pagini) într-o limbă de largă circulaţie internaţională;
g. Pentru asumarea răspunderii absolventul va prezenta o declaraţie, în care
afirmă că lucrarea este rezultatul muncii sale, iar în caz contrar va suporta
consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la declaraţia în
fals (Anexa 2.1.). Această declaraţie va fi înscrisă în format pdf. şi pe CD-ul
care conţine lucrarea;
h. Absolvenţii programelor de studii autorizate provizoriu care susţin licenţa la
alte universităţi vor depune la secretariatul decanatului dosare conţinând
documentele solicitate de universitatea organizatoare prin contract de
colaborare;
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(2) Pentru înscrierea la examenul de licenţă/diplomă a absolvenţilor altor instituţii de
învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu care doresc să
susţină examenul de licenţă/diplomă în Universitatea “Petru Maior” în nume propriu,
cu aprobarea senatelor universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior,
dosarele acestora trebuie să conţină următoarele acte:
 Cerere de înscriere (formulur tip_ Anexa 1.2.);
 Diploma de bacalaureat în original+copie legalizată;
 Adeverinţă de absolvire/diplomă de licenţă, în original (cu semnături
Rector, Decan, Secretar şef) care va cuprinde:
- Perioada şcolarizării
- Domeniul de licenţă
- Programul de studiu
- Hot. Guv. de acreditare/autorizare de funcţionare provizorie
- Forma de învăţământ
- Număr credite
- Limba de predare
- Locaţia geografică
- Mediile ponderate ale anilor de studiu
- Media generală
 Foaie matricolă la cerere, în original;
 Certificat de competenţă lingvistică în original+copie legalizată;
 Certificate de naştere în copie legalizată;
 Certificate de căsătorie în copie legalizată;
 Copie buletin/carte de identitate;
 2 fotografii color, mărimea ¾, recente, pe hârtie fotografică;
 Lucrarea de licenţă/diplomă + CD;
 Referatul coordonatorului ştiinţific (Anexa 3.2.);
 Declaraţia de originalitate (Anexa 2.2.);
 Dovada aprobării senatelor universitare ale celor două instituţii de
învăţământ superior;
 Act doveditor de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă de
800 RON (conform Regulamentului de taxe UPM).
Art.12
(1) După înregistrare, coordonatorul ştiinţific al fiecărei lucrări va face aprecierea asupra
ei privind modul în care candidatul a prezentat tema propusă; a ritmicităţii lucrului, a
participării la consultaţii; a bibliografiei utilizate ş.a. Coordonatorul ştiinţific va
întocmii Referatul de apreciere al lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie
concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea sau respingerea lucrării
în vederea susţinerii ei în faţa comisiei de examen, va certifica originalitatea lucrării şi
va acorda o notă. Pentru ca un candidat să-şi poată susţine examenul de
licenţă/diplomă/disertaţie, trebuie să obţină pe Referatul de apreciere al lucrării de
licenţă/diplomă/disertaţie cel puţin nota 5,00 (Anexa 3.1. şi Anexa 3.2.).
(2) În cazul în care o lucrare a fost respinsă, candidatul va fi înştiinţat imediat putând să
depună o contestaţie. Lucrarea urmează să fie analizată în termen de 24 de ore de la
data depunerii contestaţiei de o comisie – formată din trei specialişti, numită de
directorul de departament, comisie care va decide definitiv, de regulă, în prezenţa
coordonatorului lucrării, asupra admiterii sau respingerii lucrării în cauză.
(3) Nu se poate prezenta la susţinerea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie nici un
candidat a cărui lucrare a fost respinsă de coordonatorul ştiinţific sau comisia pentru
soluţionarea contestaţiei.
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(4) Cu 3 zile înaintea susţinerii examenului de licenţă/diplomă/disertaţie, secretarul
Comisiei de licenţă desemnat prin decizia Rectorului va înainta decanatelor listele
cuprinzând candidaţii care pot participa la susţinerea examenului de
licenţă/diplomă/disertaţie pentru întocmirea cataloagelor de examen.
(5) După susţinerea lucrării secretarul comisiei depune la arhiva universităţii pe bază de
proces-verbal de predare-primire atât varianta pe suport electronic (CD), cât şi
varianta pe suport de hârtie.
Art.13
(1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite
de senatul universităţii, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în
luna februarie a anului universitar următor.
(2) Examenele de finalizare a studiilor din sesiunea de iarnă se pot susţine la cererea
candidaţilor şi cu aprobarea Consiliilor de facultate, şi se vor desfăşura în aceleaşi
condiţii ca şi în sesiunea de vară (tematică, comisie), în regim cu taxă.
(3) Prevederile alin.(2) sunt valabile numai în situaţia în care sunt cel puţin 5 solicitări în
acest sens la fiecare program de studii.
Art.14
(1) Prevederile prezente se aplică pentru anul universitar 2013-2014, inclusiv pentru
absolvenţii promoţiilor anterioare care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
licenţă/diplomă/disertaţie şi care se înscriu pentru susţinerea acestuia în sesiunea
iunie-iulie 2014.
Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului UPM din 02.04.2014.
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Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Facultatea de ____________________________________
Programul de studii
Forma de învăţământ (IF, IFR)1

Anexa 1.1.

CERERE
DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE

Subsemnatul
(Numele, iniţiala tatălui, prenumele)
Absolvent promoţia

, solicit înscrierea la examenul de

licenţă/diplomă/disertaţie din sesiunea _____________cu susţinerea următoarelor probe :
1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de Licenţă/Diplomă/Disertaţie
Titlul lucrării de Licenţă/Diplomă/Disertaţie este

Având coordonator ştiinţific pe
La prezenta cerere am ataşat :
Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie în format pe hârtie cu un număr de______ pagini;
CD-ul care conţine:
o 1 fişier în format pdf care prezintă imaginea exactă a lucrării de licenţă şi conţine
___ pagini
o 1 fişier în format pdf care conţine Declaraţia de autenticitate (datată şi semnată)
Declaraţia de autenticitate a lucrării de licenţă – în original
Certificatul de competenţă lingvistică – în copie

Data ___________________

1

Semnătura absolvent,

IF – învăţământ cu frecvenţă, IFR - învăţământ cu frecvenţă redusă
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Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Facultatea de _________________________

Anexa 1.2.

CERERE
DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ
I. Date personale ale candidatului
Numele de naştere
Iniţiala tatălui
Prenumele
CNP
Numele (după căsătorie)
Data naşterii (zi/lună/an)
/
/
Locul naşterii (localitate, judeţ)
/
Absolvent(ă) promoţia
la Universitatea
Facultatea
programul de studii
.
Solicit înscrierea la examenul de licenţă/diplomă sesiunea
, anul
cu susţinerea probelor de:
1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate.
2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de Licenţă/Diplomă
Lucrarea de licenţă pe care o susţin are următorul titlu
Coordonator ştiinţific
II. Documente în original depuse la dosarul de înscriere
-

Diploma de bacalaureat
Adeverinţă de absolvire
Certificat de competenţă lingvistică
Foaie matricolă
Alte documente depuse

Data____________

Semnătura candidatului____________
Verificat,
Secretar facultate ,
(numele şi prenumele, semnătura)

III. Am primit documentele în original depuse la dosarul de înscriere la examenul de
licenţă/diplomă sesiunea ______________
(numele şi prenumele)

(semnătura)

(data)
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Anexa 2.1.

DECLARAŢIE
Subsemnatul_________________________________________________________________
absolvent al programului de studii
la Facultatea __________________________________________________, Universitatea
„Petru Maior” din Tîrgu-Mureş certific prin prezenta că am luat la cunostinţă de cele
prezentate mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea lucrării mele de
licenţă/diplomă/disertaţie cu:
titlul _______________________________________________________________________
coordonator _________________________________________________________________
prezentată în sesiunea _________________________________________________________
La elaborarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie, se consideră plagiat una dintre
următoarele acţiuni:
 reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor, dintr-o altă lucrare, în limba
română sau prin traducere dintr-o altă limbă, dacă se omit ghilimele şi referinţa
precisă;
 redarea cu alte cuvinte, reformularea prin cuvinte proprii sau rezumarea ideilor
din alte lucrări dacă nu se indică sursa bibliografică;
 prezentarea unor date experimentale obţinute sau a unor aplicaţii realizate de
alţi autori fără menţionarea corectă a acestor surse;
 însuşirea totală sau parţială a unei lucrări în care regulile de mai sus sunt
respectate, dar care are alt autor.

Data

Semnătura

Notă
Se recomandă:
- plasarea între ghilimele a citatelor directe si indicarea referinţei într-o listă corespunzătoare
la sfârşitul lucrării;
- indicarea în text a reformulării unei idei, opinii sau teorii şi corespunzător în lista de
referinţe a sursei originale de la care s-a făcut preluarea;
- precizarea sursei de la care s-au preluat date experimentale, descrieri tehnice, figuri, imagini,
statistici, tabele etc.;
- precizarea referinţelor poate fi omisă dacă se folosesc informaţii sau teorii arhicunoscute, a
căror paternitate este unanim acceptată.
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Anexa 2.2.

DECLARAŢIE

Subsemnatul
absolvent al programului de studii
la Facultatea

, Universitatea
certific prin prezenta că am luat la cunoştinţă de cele prezentate
mai jos şi că îmi asum, în acest context, originalitatea lucrării mele de licenţă/disertaţie cu:
titlul
coordonator
prezentată în sesiunea
La elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie, se consideră plagiat una dintre următoarele acţiuni:
 reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor, dintr-o altă lucrare, în limba
română sau prin traducere dintr-o altă limbă, dacă se omit ghilimelele şi referinţa
precisă;
 redarea cu alte cuvinte, reformularea prin cuvinte proprii sau rezumarea ideilor din
alte lucrări dacă nu se indică sursa bibliografică;
 prezentarea unor date experimentale obţinute sau a unor aplicaţii realizate de alţi
autori fără menţionarea corectă a acestor surse;
 însuşirea totală sau parţială a unei lucrări în care regulile de mai sus sunt
respectate, dar care are alt autor.

Data

Semnătura

Notă
Se recomandă:
- plasarea între ghilimele a citatelor directe şi indicarea referinţei într-o listă
corespunzătoare la sfârşitul lucrării;
- indicarea în text a reformulării unei idei, opinii sau teorii şi corespunzător în lista de
referinţe a sursei originale de la care s-a făcut preluarea;
- precizarea sursei de la care s-au preluat date experimentale, descrieri tehnice, figuri,
imagini, statistici, tabele etc.;
- precizarea referinţelor poate fi omisă dacă se folosesc informaţii sau teorii arhicunoscute,
a căror paternitate este unanim acceptată.
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Anexa 3.1.
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Sesiunea

Facultatea de __________________________________

___________

Programul de studii
REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE
LICENŢĂ / DIPLOMĂ / DISERTAŢIE
A. Absolvent
B. Titlul lucrării
C. Coordonator ştiinţific
Aprecierea coordonatorului ştiinţific :
Respectarea indicaţiilor primite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conţinutul ştiinţific al lucrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tehnoredactare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conştiinciozitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elemente originale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abordare practică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bibliografie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se propune admiterea / respingerea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie pentru a fi prezentată în
faţa Comisiei examenului de licenţă/diplomă/disertaţie în sesiunea _____________.
Nota propusă de coordonatorul ştiinţific

DECLARAŢIE
Subsemnatul
Cadru didactic la Departamentul
Facultatea de _________________________________, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş,
am luat la cunoştinţă, potrivit declaraţiei studentului, despre originalitatea lucrării de
licenţă/diplomă/disertaţie cu titlul menţionat la punctul B. al prezentului document, elaborată de
absolventul (a) menţionat(ă) la punctul A. al prezentului document şi nu am identificat elemente
semnificative care să conducă la concluzia că lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie prezentată în
sesiunea ___________ ar putea fi calificată drept plagiat în accepţiunea legislaţiei în vigoare.
Director departament,
_________________________________

Coordonator ştiinţific,
__________________________________

13

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie în anul universitar 2013-2014

Anexa 3.2.
Universitatea
Facultatea
Programul de studii

Avizat,
Decan

REFERAT DE APRECIERE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ
sesiunea ___________

A. Absolvent
B. Titlul lucrării
C. Coordonator ştiinţific
Aprecierea coordonatorului ştiinţific :
Respectarea indicaţiilor primite

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conţinutul ştiinţific al lucrării

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tehnoredactare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conştiinciozitate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Elemente originale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abordare practică

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bibliografie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se propune admiterea / respingerea lucrării de licenţă/diplomă pentru a fi prezentată în faţa Comisiei
examenului de licenţă/disertaţie în sesiunea iulie 2014.
Nota propusă de coordonatorul ştiinţific
DECLARAŢIE
Subsemnatul
Cadru didactic la Departamentul
Facultatea

, Universitatea

,

am luat la cunoştinţă, potrivit declaraţiei studentului, despre originalitatea lucrării de licenţă/disertaţie
cu titlul menţionat la punctul B. al prezentului document, elaborată de absolventul (a)

menţionat(ă)

la punctul A. al prezentului document şi nu am identificat elemente semnificative care să conducă la
concluzia că lucrarea de licenţă/disertaţie prezentată în sesiunea _____________ ar putea fi calificată
drept plagiat în accepţiunea legislaţiei în vigoare.
Director departament,
_________________________________

Coordonator ştiinţific,
__________________________________
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