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Anexă la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 

finalizare a studiilor 2023 la Facultatea de Biologie și Geologie 
 

 În baza Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a 

studiilor nivel licență și master, completat și republicat în baza Hotărâri Senatului nr. 142 din 

12.12.2022, Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor 

la Facultatea de Biologie și Geologie va fi completat cu următoarele prevederi: 

 

1. Examenul de licență/diplomă la Facultatea de Biologie și Geologie UBB constă din 

două probe, după cum urmează:  

      a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;  

      b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.  

 Examenul de disertație constă dintr-o singură probă, și anume: prezentarea și 

susținerea disertației. 

 

2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă și a lucrării de 

disertație sunt publice în sensul posibilității participării studenților și cadrelor didactice de la 

UBB. 

 

3. Lucrările de licență/diplomă/disertație se pregătesc, elaborează, editează și se 

susțin în limba de predare a specializării/programului de studiu, sau într-o limbă de mare 

circulație (engleză, franceză, italiană etc.).  

 

4. Cele două probe ale examenului de licență/diplomă precum și prezentarea și 

susținerea disertației se vor desfășura „față în față” în fața comisiei de examen.  

 

5. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (din cadrul examenului de 

licență) se va face prin examen oral, susținut în limba în care s-a studiat.  

 

6. Pentru proba de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul 

examenului de licență se fac următoarele precizări: 
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 a) comisiile aferente tuturor specializărilor din Facultatea de Biologie și Geologie vor 

formula un număr de minim 3 și maxim 6 subiecte/întrebări din domeniul din care este 

lucrarea de licență a studentului, respectiv din tematica afișată pe site-ul facultății. Studentul 

va alege în mod aleatoriu un subiect.  

b) candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru prezentarea răspunsului 

elaborat și răspunsurile la întrebările comisiei. 

c) rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 

 

7. Susținerea lucrării de licență/diplomă se va desfășura „față în față” în aceeași zi, 

fiecare candidat având alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute 

pentru a răspunde întrebărilor comisiei de examen. 

 

8. Susținerea lucrării de disertație se va desfășura „față în față”, fiecare candidat având 

alocate 10 minute pentru prezentarea lucrării și cel puțin 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor comisiei de examen. 

 

9. Frauda, prin plagierea totală sau parțială în cadrul lucrării de 

licență/diplomă/disertație, se sancționează cu eliminarea din examen, pe baza unui referat 

întocmit de membrii comisiei examinatoare.  

Verificarea antiplagiat obligatorie, prealabilă susținerii, a tuturor lucrărilor de 

finalizare a studiilor va fi efectuată conform unei Proceduri elaborate la nivelul Facultății de 

Biologie și Geologie. 

 

10. Fiecare îndrumător științific al lucrărilor de licență/disertație trebuie să verifice 

conținutul și corectitudinea informațiilor și datelor obținute, precum și interpretarea lor. De 

asemenea, este obligatoriu ca referatul de apreciere elaborat de către îndrumătorul științific 

să conțină referire la procentul de similitudine, iar în cazul în care acesta depășește 

procentul admis (25%), să justifice această depășire. 

 

11. Examenele de finalizare a studiilor nivel licență și master se vor desfășura după 

calendarul propus inițial și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2022-2023. 

 

12. La Facultatea de Biologie și Geologie, cele două probe ale examenului de 

licență/diplomă se vor desfășura astfel: 

- Pentru sesiunea iunie-iulie 2023: în data de 3 iulie 2023 pentru toate specializările 

din facultate.   

- Pentru sesiunea septembrie 2023: în data de 1 septembrie 2023 pentru toate 

specializările din facultate. 
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13. La Facultatea de Biologie și Geologie, prezentarea și susținerea lucrării de 

disertație se vor desfășura asfel: 

Pentru sesiunea iunie-iulie 2023: 

- în data de 3 iulie 2023 la specializarea Geologie aplicată 

- în data de 4 iulie 2023 pentru specializările Biologie medicală – linia română, 

Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia 

maghiară, Ecologie terestră și acvatică. 

- în data de 8 iulie 2023 pentru specializările Științele nutriției (ID), Managementul 

calității în laboratoarele biomedicale (ID).  

Pentru sesiunea septembrie 2023: 

- în data de 5 septembrie 2023 la specializarea Geologie aplicată 

- în data de 5 septembrie 2023 pentru specializările Biologie medicală – linia română, 

Biotehnologie moleculară, Ecologie sistemică și conservare, Biologie medicală – linia 

maghiară, Ecologie terestră și acvatică. 

- în data de 9 septembrie 2023 pentru specializările Științele nutriției (ID), 

Managementul calității în laboratoarele biomedicale (ID).  

 

14. Comisiile de licență, respectiv Comisiile de disertație vor afișa pe pagina de internet 

a Facultății programarea studenților la fiecare dintre comisii, ziua și intervalul orar de 

examinare al studenților, cu 24 de ore înainte de prima zi de examinare. 

 

15. Pentru a se înscrie la examenul de licență/diplomă/disertație, candidații vor 

încărca sau vor trimite electronic, toate documentele prevăzute în Regulamentul universității 

de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, 

semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF, la adresa de mail sau pe aplicația pentru 

înscrierea la examenul de finalizare de studii licență/master, care vor fi anunțate pe site-ul 

facultății înainte de începerea perioadei de înscrieri.  

Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune 

de către absolvenți în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării 

diplomei.  

 

16. Documentele care trebuie depuse de candidați sunt: 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă: 

a) cerere tip de înscriere (semnată); 

b) diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original; 
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 c) certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza 

documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;  

d) cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului 

original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care:  

- certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;  

- certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;  

- denumirea oficială a localității s-a schimbat;  

- este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; 

e) două fotografii tip buletin de identitate; 

f) atestat/certificat de competență lingvistică; 

g) lucrarea de licență/diplomă, în format electronic, însoțită de acceptul 

coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea 

lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a 

examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master al UBB. Lucrarea va fi transmisă prin 

e-mail sau printr-o platformă propusă de universitate/facultate; 

h) dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);  

i) adeverință eliberată de instituția de învățământ superior absolvită, pentru candidații 

care provin de la alte universități; 

j) suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de ministerul de 

resort, pentru absolvenții proveniți de la alte instituții de învățământ superior, precum și alte 

documente prevăzute în protocolul cadru de colaborare; aceste documente se depun 

centralizat, de către instituția care a solicitat încheierea protocolului. 

 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de disertație: 

a) cerere tip de înscriere (semnată); 

b) diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie 

matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original; 

c) diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele 

însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în 

original; 

d)  certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza 

documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;  

e) cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului 

original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care:  

- certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal;  

- certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul;  

- denumirea oficială a localității s-a schimbat;  

- este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului; 
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 f) două fotografii tip buletin de identitate (numai pentru absolvenții școlarizați în baza 

Legii nr. 84/1995, respectiv în baza Legii nr. 288/2004); 

g)  lucrarea de disertație, în format electronic, însoțită de acceptul coordonatorului 

științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul 

prezentat în Anexa 2 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare 

a studiilor nivel licență și master al UBB. Lucrarea va fi transmisă prin e-mail sau printr-o 

platformă propusă de universitate/facultate; 

h)  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul). 

 

Toate formularele vor fi descărcate de pe site-ul facultății de pe pagina dedicată 

finalizării studiilor. 

 

18. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale 

Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență 

și master al UBB. 

 

19. Dacă pe perioada stării de urgență, alertă sau necesitate se impune suspendarea 

activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim on-line, susținerea 

examenelor de finalizare a studiilor se vor desfășura conform Anexei 3 din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master, care va fi 

completată cu prevederi specifice Facultății de Biologie și Geologie, aplicabile până când 

situația va permite reluarea activităților didactice față în față. 

 

 

Aprobat în Ședința Consiliului Facultății din 17.01.2023 

  

 

 

 


