REGULAMENT
Regulament privind organizarea si desfășurarea examenului de licență/diplomă și
disertație 2020- Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezentul regulament se elaborează în baza următoarelor acte normative:
- Legea învățământului nr. 1/ 2011;
- Legea nr. 288/ 2004 privind organizarea studiilor universitare;
- O.M.Ed.C. nr. 3235/ 10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de
licență;
- Hotărârea Guvernului nr. 404/ 2008 privind organizarea si desfășurarea studiilor
universitare dă masterat;
- Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a
susține examene de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate
art.1, art.2 și art.3;
- ordinul Ministrului Educației privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a
examenelor de licență/diplomă și disertație.
- Ordinul ministrului Educației 4205 și 4206/06.05.2020
- Carta universității Valahia
- Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din 21.05.2020
Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior, respectiv examenul
de absolvire, examenul de licență, examenul de selecție și examenul de disertație, denumite
în continuare examene de finalizare a studiilor, se organizează și se desfășoară potrivit
prezentei metodologii.
Art. 2 (1). Programele de studii organizate în baza Legii învățământului nr. 84/1995
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează:
a) cu examen de licență sau examen de diplomă, pentru studiile în învățământul
universitar de lungă durată, după caz;
b) cu examen de absolvire, pentru învățământul universitar de scurtă durată.
(2) Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se
finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen
de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești.
(3) Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertație.
Art. 3 (1) Examenul de licență pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală și
specializarea Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar, constă în două probe:
Proba 1, scris : evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
Proba 2, oral : prezentarea și susținerea lucrării de licență.
(2) Probele pentru examenul de licență se desfășoară prin contact direct, nemijlocit,
prin prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. În
eventualitatea unor situații speciale, examenul poate fi organizat on-line, desfășurându-se
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după o procedură aprobată de Universitate.
(3) Nepromovarea probei 1 nu permite candidatului susținerea probei 2, care se va
susține în continuarea probei 1.
(4) La fiecare probă examenul se încheie prin acordarea unei note care nu trebuie să
fie mai mică decât 5,00. Media de promovare este cel puțin 5,00.
(5) Examenul de disertație constă într-o singură probă, și anume, prezentarea și
susținerea disertației. Prezentarea și susținerea disertației pot fi publice și se desfășoară prin
contact direct, nemijlocit, prin prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de
examen și a examinatului. În eventualitatea unor situații speciale, examenul poate fi
organizat on-line, desfășurându-se după o procedură aprobată de Universitate.
(6) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor de masterat, trebuie să
fie cel puțin 6,00.
(7) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen,
precum și media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără
rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(8) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare
a studiilor nu este publică.
Art. 4. (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia rectorului
Universității „Valahia”, la propunerea Consiliului facultății/departamentelor și cu aprobarea
Senatului și sunt valabile și pentru sesiunea februarie - martie 2021. Componența comisiilor
din sesiunea februarie - martie poate fi modificată după caz, la propunerea departamentelor
și cu aprobarea Consiliului Facultății.
(2) Fiecare comisie este alcătuită din cel mult 5 membri și cel puțin 3 membri, dintre
care, președinte, membri și secretar.
(3) Președintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul
didactic de profesor universitar, sau conferențiar universitar.
(4) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul
didactic de lector universitar/șef de lucrări universitar, conferențiar universitar, sau profesor
universitar.
(5) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puțin
gradul didactic de asistent universitar și are numai atribuții de administrare a documentelor.
(6) În cazul organizării examenului on-line, responsabilitățile secretarului comisiei de
examen de finalizare a studiilor, vor fi cele prevăzute în procedura aprobată de Universitate.
(7) Conform legii, atât membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât și
secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluați sau între
ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al lll-lea inclusiv.
(8) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerați pentru această
activitate exclusiv de instituția organizatoare.
Art. 5 (1) Conținutul fiecărui examen, pentru programele de licență și master aferente,
se stabilește de către Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației.
(2) La un program de licență sau master, examenul de finalizare a studiilor se
organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți candidații.
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Art. 6. Repartizarea candidaților pentru susținerea probelor se va face pe serii
corespunzătoare programelor de licență și master, de către secretariatul facultății, în urma
depunerii de către aceștia a cererii de înscriere și a actelor necesare.
Art. 7. Candidații la examenul de licență prezintă la înscriere un certificat de competență
lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, eliberat de instituția organizatoare, sau
de către altă instituție specializată, națională ori internațională, recunoscută de instituția
organizatoare.
Art. 8. Înscrierea candidaților pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează
cu cel puțin 10 zile înainte de începerea examenului.
Art. 9. Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, din care două
sesiuni în anul universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor,
astfel:
- Anul universitar curent (2019 - 2020): iunie-iulie 2020; septembrie 2020;
- Anul universitar următor: februarie 2021.
Art. 10 (1) Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afișare în termen de cel mult 48
de ore de la data susținerii acesteia, la sediul facultății și pe site-ul instituției.
(2) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate.
Art. 11. în cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi
susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în
condițiile stabilite de metodologia proprie și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 12. Absolvenții unei specializări acreditate, sau ai unei specializări autorizate să
funcționeze provizoriu, de la alte instituții de învățământ superior, compatibile cu specializările
acreditate ale Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, pot susține în cadrul
acesteia examenul de finalizare a studiilor, cu aprobarea și în condițiile stabilite de Senatul
Universității „Valahia”.
Art. 13, (1) Diplomele pentru absolvenții care au promovat, după caz, examenul de
licență, sau cel de disertație, se eliberează de către Universitatea „Valahia" din Târgoviște,
Serviciul Diplome, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de finalizare
a studiilor primesc, la cerere, adeverințe de absolvire. Adeverința de absolvire conferă
titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și trebuie să conțină semnăturile și informațiile
înscrise în diplomă, precum și informații privind forma de învățământ la care s-a organizat
școlarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere,
sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile privind eliberarea
duplicatelor diplomelor.
(3) Absolvenții care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la
cerere, un certificat de studii universitare, care cuprinde informații privind forma de învățământ
la care s-a organizat școlarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.
Art. 14. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat, sau o diplomă de studii, atunci când se dovedește că s-a
obținut prin mijloace frauduloase, sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și
deontologie universitară.
Art. 15. Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu promoția anului
universitar 2019-2020, precum și absolvenților care nu au susținut, sau nu au promovat
examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.
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Art. 16. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație, din
data de ................. și intră în vigoare la data aprobării sale.

DECAN,
Pr. Prof.univ.dr. Marian Vîlciu
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