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Aprobat în ședința de Senat din 26.02.2015

RE G ULA M E N T
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie
aferente promoției anului universitar 2014-2015
la Universitatea Agora din municipiul Oradea
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. Examenele de licență și disertație la Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO),
înființată și acreditată prin Legea 59/2012, se vor desfăşura în conformitate cu următoarele acte
normative:
o Art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
o Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si
completarile ulterioare,
o Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor
universitare de masterat, având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul
absolvenților învățământului superior particular de a susține examenul de finalizare a
studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate,
o Ordinul ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant
superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica nr. 657/2014 pentru aprobarea
Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
o Ordinul MECTS nr. 3179/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.
o Carta Universităţii Agora avizată de MECTS - Direcţia Generală Juridică prin adresa nr.
878/DGJ/ 02.05.2012.
Art. 2. Prezentul regulament afost aprobat de Senatul Universității Agora și se publică pe siteul web al Universității Agora: http://univagora.ro.
Art. 3. Examenele de licență și disertație se vor desfășura la UAO doar pentru absolvenții
proprii ai promoției 2014-2015 și din cele anterioare.

CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea examenului de licență
Art. 4. Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile și completările ulterioare, se finalizează cu
examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență, denumit în continuare examen de
licență, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 5.
a) Pot susține examenul de licență la UAO absolvenții proprii de la specializările de licență
acreditate: Drept, Contabilitate și informatică de gestiune și Management, în sesiunea iulie:
17.07.2015-31.07.2015.
b) Absolvenții proprii de la specializarea autorizată Poliție locală vor putea susține examenul de
licență la UAO, în sesiunea septembrie: 07.09.2015 – 13.09.2015, cu condiția ca până la data
examenului de licență se va obține acreditare din partea ARACIS. Dacă acreditarea nu se va obține în
timp util, examenul de licență se va susține la o altă universitate, care are acreditată această
specializare, pe baza unui protocol avizat de ARACIS.
Art. 6. Absolvenții programelor de studii universitare de licență/specializarilor menționate la art. 5
se înscriu și susțin examenul de licență la UAO, pe baza următoarelor acte (în dosar plic):
a.
Cererea pentru înscriere la examenul de licenţă
b.
Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor
c.
Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
d.
Certificat de naştere – copie legalizată
e.
Certificat de căsătorie(pentru cei care şi-au schimbat numele) – copie legalizată
f.
Diploma de bacalaureat în original şi o copie legalizată
g.
2 fotografii recente 3/4(tip buletin) - pe spatele fiecăreia se va scrie nume şi prenumele
h.
copie xerox BI/CI
i.
adeverinţă de la bibliotecă
Art. 7.
(1) Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale si de specialitate;
b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență.
(2) Probele mentionate la alin. (1) pentru examenul de licență se desfășoară în prezența, în același loc
și în același moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecarei probe și a examinatului.
(3) Prezentarea și sustinerea lucrării de licență sunt publice.
(4) Tematica și bibliografia se va publica pe site-ul web al Universității Agora: http://univagora.ro.
Art. 8. Proba pentru evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate va consta în
examinare orală.
Art. 9.
(1) Media de promovare a examenului de licență trebuie să fie cel puțin 6,00.
(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5,00 la fiecare dintre cele două probe.
(3) Media fiecarei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen,
precum și media examenului de licență se determină cu două zecimale, fară rotunjire.
(4) Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licență nu este publică.
(6) Președintele comisiei răspunde de desfășurarea corectă a examenului de licență, prin aplicarea
prezentului regulament. Președintele comisiei nu acordă note, dar va media între membrii comisiei,
astfel încât diferența între notele acordate de fiecare membru să fie cel mult egală cu două puncte.
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CAPITOLUL II
Organizarea și desfășurarea examenului de disertație
Art. 10. - Programele de studii universitare de master se finalizează cu examen de disertație.
Art. 11. UAO organizează și desfășoară examen de disertație, în sesiunea iulie: 17.07.201531.07.2015, numai pentru absolvenții proprii din promoția 2014-2015 și din promoțiile anterioare, la
programele de studii universitare de master acreditate: Științe penale și criminalistică
și
Managementul resurselor umane.
Art. 12. Absolvenții programelor de studii universitare de master menționate la art. 11 se înscriu și
susțin examenul de disertație la UAO, pe baza următoarelor acte (în dosar plic):
a) Cerere pentru înscriere la examenul de disertație
b) Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor
c) Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare a studiilor
d) Certificat de naştere – copie legalizată
e) Certificat de căsătorie(pentru cei care şi-au schimbat numele) – copie legalizată
f) Diploma de bacalaureat - copie legalizată
g) Diploma de licență - copie legalizată
h) Foaia matricolă sau suplimentul de diplomă - copie legalizată
i) copie xerox BI/CI
j) 2 fotografii recente 3/4(tip buletin) – pe spatele fiecăreia se va scrie nume şi prenumele
k) adeverinţă de la bibliotecă
Art. 13.
(1) Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.
(2) Susținerea lucrării de disertatie este publică și se desfașoară în prezența, în același loc și în același
moment, a comisiei de examen și a examinatului.
(3) Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie cel puțin 6,00.
(4) Media examenului de disertație se calculează cu două zecimale, fară rotunjire.
(5) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(6) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este publică.
(7) Președintele comisiei răspunde de desfășurarea corectă a examenului de licență, prin aplicarea
prezentului regulament. Președintele comisiei nu acordă note, dar va media între membrii comisiei,
astfel încât diferența între notele acordate de fiecare membru să fie cel mult egală cu două puncte.
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CAPITOLUL III
Dispozitii finale
Art. 14.
(1) Consiliul facultății va propune Senatului UAO câte o comisie pentru de licență/disertație, precum și
câte o comisie de contestații, pentru fiecare specializare/program de studiu până la 10 martie 2015.
Comisia de licență/disertație va fi formată din președinte, secretar și 3 membrii. Președintele și cel
puțin un membru al comisiei vor avea gradul didactic de profesor/conferențiar universitar. Comisia
pentru analiza și soluționarea contestațiilor va fi formată din președinte și 2 membrii, care vor avea toți
gradul didactic de profesor/conferențiar universitar. Senatul UAO va aproba, prin hotărâre de senat,
comisia de contestație până la 20 martie 2015. Pe baza hotărârii de senat, rectorul va emite deciziile de
numire a comisiilor până la 31 martie.
(2) Membrii comisiilor pentru examene și ai comisiilor pentru analiza și soluționarea contestațiilor nu
se pot afla, cu cei examinați sau ăntre ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea
inclusiv, conform legii.
(3) Componenta comisiilor pentru examenele de licență și disertație și a comisiilor pentru soluționarea
contestațiilor se publică pe site-ul web http://univagora.ro.
(4) Conducerea UAO și comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 15.
(1) Contestațiile se depun la secretariatul facultății în termen de 48 de ore de la afișarea
rezultatelor. Contestațiile vor fi rezolvate de către comisiile de analiză a contestațiilor în termen
de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
(2) Contestațiile pot viza erorile materiale sau cele de procedură.
(3) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
(4) Deciziile comisiilor de analiză si soluționare a contestațiilor sunt definitive.
Art. 16.
(1) Îndrumătorii științifici răspund în solidar cu absolventul de originalitatea conținutului lucrărilor
ce urmează a fi susținute și vor semna că își asumă această responsabilitate.
(2) Se interzice comercializarea de lucrări științifice în vederea facilitării falsificării de către
cumparător a calității de autor al unei lucrări de licență sau de disertație. Absolvenții cu lucrări
fraudate vor fi eliminați din examenul de finalizare a studiilor, iar cadrele didactice implicate în
cazuri de fraudă vor fi puse în discuția comisiiei de etică și sancționate în conformitate cu Carta
UAO și Codul de etică al UAO.
Art. 17. - Diplomele pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor se
eliberează de către instituția organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
Art. 18.
(1) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, adeverinte de absolvire a studiilor.
(2) Adeverinta de absolvire a studiilor confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma
si este necesar sa contina functia, numele, prenumele si semnatura persoanelor responsabile
din institutia de invatamant superior, precum si informatiile urmatoare:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
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c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de invatamant, limba de predare,
locatia geografica, numarul de credite si actul normativ care le stabileste (hotarare a
Guvernului, ordin al ministrului, dupa caz).
(3) in caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmeaza procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Absolventți care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare, eliberat de UAO, care va cuprinde informațiile prevazute la
alin. (2), cu excepția lit. d), care se va înlocui cu mediile de promovare a anilor de studii.
Art. 19. - Absolventii promotiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor
in sesiunile programate.
Art. 20. – Prezentul regulament se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a
studiilor aferente promoției anului universitar 2014-2015.
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