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Procedură de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 
masterat pentru anul universitar 2019-2020 pe perioada stării de urgență și a impunerii unor 

restricții de distanțare fizică 
 
 
În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 
ulterioare și ale OM nr. 6125/20.12.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație cu modificările și completările 
ulterioare și ale Cartei Universității Babeș-Bolyai (UBB) precum și a Regulamentului  de organizare 
și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat  aprobat prin 
Hotărârea Senatului nr. 4415 din 9.03.2020 și ca urmare a Ordinul Ministrului Educației și 
Cercetării privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior 
4020/07.04.2020, Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4206/06.05.2020 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învățământului superior din România, și ca urmare a Anexei 3 a 
Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 
masterat aprobată de Senatul UBB în ședința din 16 aprilie 2020 
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a UBB adoptă următoarea procedură de organizare 
și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat pentru anul 
universitar 2019-2020: 
 

1. Examenul de licență/diplomă la 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 finalizare a studiilor 

nivel masterat constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea disertației. 

Organizarea celor 2 probe este adaptată nevoilor departamentelor de la Facultatea de 

Sociologie și Asistență Socială și ia în considerare nevoile acestora și specificul probelor 

de examen. Departamentul de Asistență Socială și Departamentul de Sociologie și 

Asistență Socială în limba maghiară vor da Proba 1 în data de 29 și 30 iunie (respectiv 1 

iulie, pentru DSAS-LM) 2020 și Proba 2 în data de 1-3 iulie; Departamentul de Sociologie 

va da Proba 1 urmată imediat de Proba 2, în aceeași sesiune video, în perioada 29 iunie – 

3 iulie. 

2. Ambele probe ale examenului de licență/diplomă, precum și prezentarea și susținerea 

disertației se vor desfășura online, în timp real, în fața comisiei de examen, prin 

intermediul unei platforme alese de facultate, care să permită transmiterea, 

recepționarea simultană (în direct) și înregistrarea de conținut audio-video. În toate cele 

trei cazuri, notele acordate de membrii comisiei de examen vor fi numere întregi de la 1 

la 10. 

3. Susținerea în varianta online a probelor examenului de licență/diplomă precum și 

susținerea online a lucrării de disertație se desfășoară folosind o platformă securizată de 

către UBB (de ex. MS Teams) unde studenții și cadrele didactice se vor înrola cu conturile 
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lor instituționale. Examenul se poate desfășura folosind aplicațiile din această platformă 

(Zoom, Cisco Webex etc). Probele de concurs se înregistrează integral cf. OMEC 

nr.4026/06.05.2020, pentru fiecare absolvent în parte, și se arhivează electronic la nivel 

de facultate.  

4. Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face prin examen oral, 
susținut în limba în care s-a studiat. 

a) Comisia de examen va elabora un set de subiecte pentru fiecare grupă de studenți 
și va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare candidat, așa încât acesta să 
poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii. 

b) Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului, 
interval în care nu va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu 
alte persoane aflate în aceeași încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care 
recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen. 

c) Candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru prezentarea răspunsului 
elaborat. 

d) Rezultatele obținute la probele orale nu pot fi contestate. 
5. a) Susținerea lucrării de licență/diplomă (proba 2) se va desfășura online, fiecare candidat 

având alocate cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a 
răspunde întrebărilor comisiei de examen.  
b) Susținerea lucrării de disertație se va desfășura online, fiecare candidat având alocate 
cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și 5 minute pentru a răspunde întrebărilor 
comisiei de examen. 

6. a) Înscrierea la examenul de licență/dizertație se va face de către student prin upload-ul 
documentelor scanate pe platforma pusă la dispoziție de către Direcția Tehnologiei 
Informației și Comunicațiilor a UBB.  

 b) Documente necesare la înscrierea pentru examenul de licență vor fi următoarele: 

 fișă tip de înscriere semnată și transmisă în format electronic 

 diploma de bacalaureat și foaie matricolă, doar pentru absolvenții care nu le au la 
facultate 

 certificatul de naștere scanat, în format pdf. sau .jpg 

 cartea de identitate scanată, în format pdf. sau jpg 

 certificatul de competență lingvistică scanat, în format pdf. sau jpg., doar pentru 
absolvenții care nu le au la facultate 

 Atenție! La ridicarea diplomei de licență, absolvenții vor trebui să ducă două fotografii 
color 3cm/4cm pe hârtie fotografică la Biroul Acte de Studii.  

c) Documente necesare la înscrierea pentru examenul de dizertație: 

 fișă tip de înscriere semnată și transmisă în format electronic 

 certificatului de naștere scanat, în format pdf. sau .jpg 

 cartea de identitate scanată, în format pdf. sau .jpg 

Pentru absolvenții nivel licență cu diplomă de UBB : 

 diploma de licență scanată, în format pdf. sau jpg., doar pentru absolvenții care nu le au 
la facultate 
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 Atenție! Numai pentru promoțiile de dinainte de 2016, absolvenții vor duce la Biroul Acte 
de Studii, la ridicarea diplomei de masterat, două fotografii color 3cm/4cm pe hârtie 
fotografică  

Pentru absolvenții nivel licență cu diplomă dinafara UBB : 

 diploma de bacalaureat și foaie matricolă scanate, în format pdf. sau jpg., doar pentru 
absolvenții care nu le au la facultate 

 diploma de licență și suplimentul de diplomă scanate, în format pdf. sau jpg., doar pentru 
absolvenții care nu le au la facultate 

 Atenție! Numai pentru promoțiile de dinainte de 2016, absolvenții vor duce la Biroul Acte 
de Studii, la ridicarea diplomei de masterat, două fotografii color de 3cm/4cm pe hârtie 
fotografică.  
d) Ghidurile lucrărilor de licență și ale disertațiilor, specifice fiecărui departament, se 
regăsesc în Anexă și fac parte integrantă din prezentul Regulament.  

7. Lucrarea de licență/dizertație împreună cu referatul de apreciere/avizul coordonatorului 
științific sunt obligatorii pentru înscriere la Proba 2. Studenții vor uploada lucrarea 
științifică în format word sau pdf și referatul de apreciere scanat, cu semnătura olografă 
a candidatului și, respectiv, a coordonatorului științific, (în format pdf. sau jpg.), pe o 
platformă securizată a UBB. Conform regulamentului specific al Departamentului de 
Sociologie, candidații la examenul de finalizare a studiilor nivel licență au obligația de a 
trimite lucrarea în format editabil word .doc sau .docx și pe adresa 
licenta.socasis[at]ubbcluj.ro, iar la nivel master la master.socasis[at]ubbcluj.ro.  

8. Secretariatul facultății pune la dispoziția președintelui/secretarului comisiei lista cu 
absolvenții înscriși la examen iar aceștia vor repartiza absolvenții la comisiile formate și 
asigură accesul comisiei la lucrările acestora în format electronic. Facultatea afișează pe 
site repartizarea absolvenților pe comisii, data, locația (online) și ora de începere a probei 
de susținere a examenului de finalizare a studiilor. 

9. Secretarii de comisie sau un alt membru al comisiei asigură managementul tehnic al 
desfășurării probei, inclusiv conectarea absolvenților și a membrilor comisiei la platforma 
online, precum și înregistrarea și arhivarea susținerii probei, pentru fiecare absolvent. În 
cazul în care, din motive tehnice, un candidat nu se poate conecta în ziua respectivă, 
comisia va asigura în 24 de ore posibilitatea evaluării acestuia, în aceleași condiții 
prevăzute de actuala procedură. 

10. a) Comisia realizează evaluarea lucrării/susținerii conform Regulamentului în vigoare și 
stabilește media finală pentru fiecare absolvent. 
b) Președintele comisiei transmite secretariatului cataloagele finale în termen de 24 ore 

de la încheierea examenului.  
c) Deliberarea comisiei nu este publică.  
d) Rezultatele se afișează online, cu secretizarea numelui și folosind doar numărul  

matricol pentru identificare, în termen de 48 de ore de la data finalizării examenului 
de licență/disertație.  

e) În cel mult 3 zile lucrătoare după încheierea examenului de finalizare a studiilor notele 
vor fi trecute în cataloagele originale și semnate de către toți membrii comisiei. 

11. Conform politicii lingvistice a UBB, absolvenții   primesc un certificat de competență 
lingvistica in urma promovării în anul I sem. 2 al limbii străine. Condiția de înscriere la 
licență este ca absolventul să obțină un calificativ de  minim B1. Dacă nu are acest 
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calificativ el poate repeta acest examen, gratuit, în anul 3 luna mai-iunie, înainte de 
înscrierea la licență.  

12. Avizul fișei de lichidare se face la secretariat pe baza listei primite de la Serviciul Financiar 
cu debitorii - la taxa de școlarizare - și pe baza listei cu debitorii la taxe de examene 
restanțe - primite de la Administratorul Șef al FSAS și a listei primite de la BCU/Biblioteca 
FSAS.  

13. La examenul de finalizare se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. În cazul 
în care aceștia nu pot plăti taxa de susținere a examenului (a treia prezentare), pentru 
examenele organizate online, din motive provocate de starea de urgență sau de regulile 
de distanțare socială, înscrierea la examen se va face cu o declarație din partea 
absolventului că va plăti taxa de examen până în momentul eliberării adeverinței de 
licență, respectiv disertație, dar nu mai târziu de 30 de zile de la ridicarea restricțiilor care 
au condus la imposibilitatea deplasării pentru plata taxei. Probele examenului de licență 
susținute anterior se vor recunoaște conform regulamentelor de licență ale UBB. 

14. Toate celelalte condiții legate de înscriere, cuprinse în Regulamentul de organizare și 
desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, rămân 
neschimbate. 

 
 
Decanatul FSAS          13.05.2020 


