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PROCEDURA
de organizare qi desfiqurare a
examenelor de finalizare a studiilor universitare
de licen{5 qi master valabilr pentru anul universitar 2019

- 2020

Av6ndinvedere Ordinul Ministrului Educatiei qi Cercetdriim.4206 din 06,05.2020, Universitatea
din Oradea adoptd urmdtoarele completdri, prin derogare de la prevederile Regulamentului de organizare
;i desfa;urare a examenelor de finalizare a studiilor de licenld Ei masterat, valabile pentru anul
universitar 2019 - 2020.

Art.

1. Examenele de licen!5/diplomd qi examenele de disertalie se pot desfdqura gi on-line, cu
respectarea calitdlii actului didactic.

Art.2, Pentru inscrierea la examenul de finaIizarc a studiilor, facultatea va posta pe site-ul propriu
formularul Cerere de inscriere la examenul de/inalizare a studiilor qivainforma studen{ii despre loca}ia
exactd in care il pot gdsi. Absolventul descarci./acceseazd de pe pagina web a facultdlii Cererea de
lnscriere, pe care o complete az6,-o semneazS olograf qi o trimite on-line, in format ,,pdf ', secretariatului
facultalii, pdnd in ultima zi apefioadei de inscrieri la examenul de frnalizare a studiilor.

Art. 3. Lucrarea de finalizare a studiilo\ care conline qi Declaralia de autenticitate, se transmite
doar electronic, in format ,,pdf', prin incdrcarea formei finale a acesteia (avizatd de coordonatorul
qtiinfific) doar pe platformele electronice ale Universitdfii din Oradea (Moodle sau MS Teams), utilizate
de cdtre fiecare facultate (printr-un mesaj afiqat pe site-ul facultdtii care sb detalieze procedura de
incdrcare a lucrdrii de frnalizare a studiilor - loc, termen de incdrcare, denumire fiqier, etc.), p6nd in
ultima zi a perioadei de inscrieri. Fiecare facultate va stabili modul in care lucrdrile de frnalizare a
studiilor vor fi transmise comisiei de ftnalizare a studiilor in vederea evalu[rii. in cazulin care fiqierul
este mai mare de 50 MB, acesta se va impdrfi in mai multe fiqiere care sd nu fie mai mari de 50 MB
fiecare. Lucrdrile de frnalizarc a studiilor se arhiveazd ;i se pdstreazd numai in format electronic la
nivelul facultdfii. Facultatea va stabili detaliile privind arhivarca qi pdstrarea electronica a lucrdrilor de
frnalizar e a studiilor.

"

Lrt. 4, Coordonatorul qtiinlific

privind lucrarea de finalizare pentru fiecare
lucrare coordonatd qi il semneazd.olograf. Fiecare facultate va stabili modul in care referatul aferent
lucrdrii de frnalizare a studiilor intocmit de coordonatorul qtiinlific va fi transmis comisiei de frnalizare
a studiilor qi ulterior ataqat lucrdrii pentru arhivare (in format,,pdf').
elaborcazd, Referatul

Art. 5. Secretariatul facultdtii completeazd dosarele absolvenlil or cu Foaia de lichidare completatd
qi vizatd Ei cu cererea de inscriere, vizatd, de coordonatorul qtiinlific qi aprobatd de Decan, iar dupd
incheierea inscrierilor, intocmeqte listele cu candidafii care au dreptul si se prezinte la examenul de
finalizare a studiilor, aprobate de decan, pe care le transmite secretarului comisiei.

Art. 6. Dupd incheierea perioadei

de inscriere, secretarul qi pregedintele comisiei intocmesc
programul de desftqurare a examenului, cu alocarea unui interval de timp de cel mult 30 de minute
fiecdrui absolvent.

Art, 7, Sustinerea in varianta on-line trebuie sd fie inregistratd integral, pentru fiecare absolvent
in parte, qi arhivatd la nivelul facultdfii. Facultdlile pot opta pentru una din platformele care ofer6
posibilitatea organizdrii unor conferinle audio-video cu inregistrarea integrald a sesiunilor (MS Teams,
Google Meet, Zoom, WebEx).

Art. 8. Dupd stabilirea notelor de cdtre comisia de examen, acestea sunt trecute in catalogul

de
examen, care se semneaz[ de cdtre membrii comisiei. Fiecare absolvent este informat on-line despre
nota acordatd de comisie.

Art. 9. Detaliile specifice privind organizarca qi derularea examenului de finalizare a studiilor,
pentru fiecare program de studiu sunt stabilite gi aprobate de Consiliul facultafii.
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