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I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Misiune
Prezenta procedură stabilește modalitatea de organizare și desfășurare a examenelor de
licență/diplomă/disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență instituită pe teritoriul
României, conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial cu
numărul 212 din data de 16 martie 2020 și Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de
urgență pe teritoriul României din 14.04.2020.
2. Scop
Scopul prezentei proceduri este de a descrie modalităţile de organizare și desfășurare a
examenelor de finalizare a studiilor (licență, diplomă, disertație și absolvire) pentru studiile
universitare de licență, studii universitare de master și conversie profesională pentru perioada
stării de urgență instituită pe teritoriul României și a eventualelor consecințe care decurg din
aceasta, reglementate prin acte normative.
3. Domeniu de aplicare
Prezenta procedură se aplică examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru
absolvenții la studiilor universitare de licență, studii universitare de master și conversie
profesională, învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță
din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

II.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4. Legislație primară
(1)
(2)
(3)
(4)
14.04.2020.

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din

5. Legislație secundară
(1)
Ordinul nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul
învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României;
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(2)
Ordinul nr. 6194/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și
funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar;
(3)
Ordin Nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie;
(4)
Hotărârea nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de
masterat.
6. Reglementări interne
(1)
Regulamentul
privind
organizarea
și
desfășurarea
examenelor
de
licență/diplomă/disertație și absolvire;
(2)
Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași nr.1 din data de 12.03.2020.
III.
ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ONLINE A EXAMENELOR DE
LICENȚĂ, DIPLOMĂ, DISERTAȚIE ȘI ABSOLVIRE PENTRU PERIOADA STĂRII DE
URGENȚĂ ȘI A EVENTUALELOR CONSECINȚE CARE DECURG DIN ACEASTA
1.

Principii

Art. 1
În conformitate cu precizările Ordinului nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile
legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, în
baza prevederilor art. 136, 137, 138, 143, 144 și ale art. 300 din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 49 și ale art.
51 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și
Decretul Nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14.04.2020,
pe perioada stării de urgență se utilizează metode didactice alternative de învățământ. Având în
vedere infrastructura din universități, activitățile de evaluare a studenților se pot desfășura și
online, în baza prezentei proceduri aprobate de către senatul universitar.
Art. 2
a. În contextul stării de urgență instituită pe teritoriul României, conform Decretului nr.195
din 16 martie 2020 și Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul
României din 14.04.2020, Ordinului nr. 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în
domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, şi în baza
Clarificărilor Ministerului Educației și Cercetării transmise prin adresa nr. 8725/17.03.2020, pentru
perioada stării de urgenţă, în realizarea activităţii didactice (inclusiv organizarea susținerii
examenelor de finalizare a studiilor) se utilizează metode didactice alternative de învăţământ.
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b.

Fac parte din aceasta categorie :
1. Sistemul de audio/videoconferinţă;
2. Sistemul de stocare şi partajare online a fişierelor;
c. În scopul susținerii procesului educațional, Direcţia de Comunicaţii Digitale a
Universităţii a activat accesul la Office365 si pentru cadrele didactice. Pentru a se putea folosi acest
serviciu s-a creat un subdomeniu (staff.uaic.ro), la care au fost atașate toate conturile din domeniul
uaic.ro. Astfel, tot personalul care are adresa de tipulnume@uaic.ro poate folosi serviciul pentru
aceasta perioadă deosebită. Pot fi utilizate şi Word, Excel, PowerPoint şi orice altă aplicaţie prin
care se are în vedere derularea examenelor online.
d. Universitatea, prin serviciile specializate, va asigura accesul la o platformă pentru
teleconferințe audio-video, pentru toate comisiile de licență, disertație sau absolvire.
e. În cazul în care facultățile nu dețin resursele software și hardware necesare desfășurării
online a probelor orale din cadrul examenelor de finalizare a studiilor, înregistrarea, precum și
arhivarea corespunzătoare a acestora, Universitatea, prin Direcția de Comunicații Digitale, va
asigura suportul tehnic pentru aceste activități.
Art. 3
(1) Finalizarea studiilor pentru absolvenţii specializărilor/programelor organizate în baza
Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie:
a) cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă pentru studiile în învăţământul
universitar de lungă durată, după caz;
b) cu examen de absolvire pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată;
c) cu examen de disertaţie pentru absolvenţii studiilor de master, studiilor aprofundate,
studii academice postuniversitare;
d) cu examen de absolvire pentru studiile postuniversitare de specializare. Pentru această
categorie de candidaţi, facultăţile vor constitui comisii separate de examinare şi vor stabili condiţii
de organizare şi desfăşurare specifice.
(2) Specializările/programele desfăşurate în baza Legii nr. 288/2004, privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează astfel:
a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de
licenţă sau examen de diplomă;
b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de master se încheie cu examen de
disertaţie.
(3) Cursurile de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
se încheie cu examen de absolvire.
2.

Înscrierea candidaților în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor
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Art. 4
Pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, absolvenții Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași trebuie să transmită, în format pdf, scanate, documentele prevăzute în art. 9 din
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă/disertație și
absolvire, la secretariatul facultăţii (în termenul stabilit de Consiliul facultăţii).
Art. 5
După încheierea perioadei de înscriere, secretariatele facultăților vor întocmi și afișa, online,
pe site-ul facultății, listele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul de licenţă/
diplomă/ disertaţie/ absolvire.
Art. 6
Fiecare coordonator ştiinţific al lucrărilor de licenţă/ diplomă/ disertaţie/ absolvire va
transmite, în format electronic, la secretariatul comisiei de finalizare a studiilor, conform
calendarului stabilit de fiecare facultate, un referat de apreciere a lucrării notat cu admis/respins.
3. Susținerea probelor
Art. 7
În vederea respectării prevederilor Regulamentului UE 216/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date, candidații trebuie să își exprime în prealabil acordul și să îl transmită
scanat prin e-mail,cu privire la înregistrarea audio/video a concursului finalizare a studiilor.
Art. 8
Probele aferente examenelor de finalizare a studiilor se vor desfășura folosind metode
alternative de evaluare cu înregistare, arhivare electronică, menționând proba de examen, numele
absolventului și data evaluării.
Având în vedere starea de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta,
reglementate prin acte normative, în cazul în care modul de desfășurare a probei 1 din cadrul
examenului de licență suferă modificări, acestea trebuie anunțate absolvenților într-un interval de
timp rezonabil, stabilit de Consiliul facultăţii.
Art. 9
Examenele orale de finalizare a studiilor, susţinute prin intermediul platformelor informatice
audio-video accesibile atât cadrelor didactice, cât și absolvenților, se vor desfășura cu îndeplinirea
următoarelor condiții:
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- respectarea condiţiei coprezenţei în examen a cel puțin 3 candidaţi;
- prezența online concomitentă a tuturor membrilor comisiei de examen;
- asigurarea unui timp de gândire de aproximativ 10 minute, timp în care candidatul are
obligația de a nu opri voluntar conexiunea și de a nu pleca din fața camerei web, în caz contrar
acesta pierzând dreptul de a fi examinat în sesiunea respectivă; eventualele căderi de tensiune,
involuntare, nu vor afecta studentul examinat în sensul celor precizate anterior;
- răspunsul la subiecte să se încadreze în intervalul de aproximativ 10 minute;
- înregistrarea și arhivarea întregii sesiuni intră în responsabilitatea facultății.
Art. 10
În cazul examenului de licență, între susținerea probei 1 (verificarea cunoştinţelor de
specialitate) și a probei a 2-a (susţinerea lucrării de licenţă), va fi alocat un interval de timp
necesar pentru evaluarea și notarea probei 1, ale cărui limite vor fi stabilite prin decizia
Consiliului facultăţii.
Art. 11
După finalizarea examenului, membrii comisiei comunică secretarului comisiei notele,
acesta centralizează rezultatele și calculează mediile, după care le transmite, în format electronic,
absolvenților, într-un interval de timp fixat prin decizia Consiliului facultăţii.
Art. 12
La începutul lunii septembrie 2020, pe baza unui calendar aprobat de Biroul Executiv al
Consiliului de Administrație, va fi organizată o sesiune specială online de susținere a examenelor
de finalizare a studiilor, dedicată absolvenților care nu au putut să-și finalizeze situația școlară la
finalul semestrului al doilea sau nu au putut să participe la examenul de licență, diplomă,
disertație sau absolvire, după caz, organizat în perioada 29 iunie – 5 iulie 2020, din cauza
problemelor legate de accesul la Internet, deținerea echipamentelor necesare conectării la Internet,
lipsa accesului la sursele de documentare în vederea elaborării lucrării etc.

DISPOZIȚII FINALE
Art.13
Orice modificare a prezentei proceduri trebuie avizată de Senatul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi și intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobată.
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Art. 14
Prezenta procedură se completează cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenelor de licență/diplomă/disertație și absolvire.
Art. 15
Pe durata stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, orice alte
prevederi sau dispoziții contrare prezentei proceduri își încetează aplicabilitatea.
Art. 16
Prezenta procedură a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi în data de 30.04.2020 și se aplică pe perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe
care decurg din aceasta, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile
de resort.

RECTOR
Profesor univ. dr. Tudorel TOADER

PREŞEDINTELE SENATULUI
Profesor univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU
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