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Regulament de finalizare a studiilor la programele de studii coordonate de
Departamentul de Chimie şi Biologie

Art. 1. Programele de studii coordonate de Departamentul de Chimie şi Biologie sunt:
a) Studii de licentă: Chimie,
Biologie,
Controlul şi expertiza produselor alimentare (CEPA) şi
Ingineria produselor alimentare (IPA);
b) Studii de masterat: Chimie didactică,
Biologie moleculară,
Metode de analiză a calităţii mediului şi produselor.
Art.2. (1) Studiile în învăţământul universitar de licenţă se încheie, după caz, cu examen de licenţă
(Chimie si Biologie) sau examen de diplomă (CEPA şi IPA).
(2) Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de dizertaţie.
Art.3. Examenele de finalizare a studiilor (de licentă sau de disertatie) la programele de studii
coordonate de către Departamentul de Chimie şi Biologie se organizează şi se desfăşoară în
conformitate cu Ordinul MECTS nr. 4061/15.04.2011 privind metodología-cadru de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior. Se pot prezenta la examenul de licenţă
/ disertatie numai absolvenţii care şi-au finalizat studiile şi au îndeplinit în totalitate cerinţele
prevăzute în planul de învăţământ al specializării respective.
Art.4. Examenul de licentă/diplomă constă din două probe distincte:
a) Proba 1: Evaluarea cunoştintelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2: Prezentarea şi sustinerea lucrării de licentă/diplomă.
Proba 1 se desfăşoară sub forma unui examen scris cu durata de 3 ore dintr-o tematică specifică
fiecărui domeniu / program de studiu. Pentru sesiunea iunie-iulie 2012 a examenului de
licentă/diplomă, tematica aferentă fiecărui program de studii de licenţă este dată în Anexa 1 a
prezentului regulament. Subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde cerinte teoretice şi / sau
practice din 3 discipline fundamentale şi 2-3 discipline de specialitate, alese din listele ARACIS.
Proba 2 se desfăşoară sub formă orală/practică, prin contact direct şi nemijlocit şi prin prezenţa în
acelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei de evaluare şi a absolventului evaluat.
Art. 5. Examenul de disertatie constă dintr-o singură probă şi anume prezentarea şi susţinerea
lucrării de disertaţie. Proba se desfăşoară sub formă orală/practică, prin contact direct şi nemijlocit
şi prin prezenţa în aceelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei de evaluare şi a absolventului
evaluat.
Art. 6. La examenul de finalizare a studiilor nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00,
iar nota de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel putin 6,00. La
examenul de licenţă, nota finală la Proba 1 se obtine ca medie aritmetică a notei obţinute la proba
scrisă şi a mediei anilor de studii. Media finală la examenul de licentă se obtine ca medie aritmetică
a celor două probe. Nota la proba orală/practică se comunică şi, la cerere, se motivează
candidatului, la cel mult două ore după încheierea probei. Nota acordată de comisie nu poate fi
contestată.

Art. 7. Comisia de evaluare şi notare a lucrărilor scrise de la proba 1 din cadrul exemenului de
licentă este alcătuită dintr-un preşedinte, cel putin doi membri examinatori şi un secretar. Comisia
pentru proba de prezentare şi sustinere a lucrării de licentă / disertatie (care, în cazul examenului de
licentă, poate să fie diferită de comisia de la proba 1) este alcătuită dintr-un preşedinte, doi membri
examinatori şi un secretar. Preşedintele comisiei trebuie să fie cadru didactic titular cu gradul
didactic de conferentiar sau profesor universitar, membrii examinatori trebuie să fie cadre didactice
titulare cu titlul de doctor şi având cel putin gradul didactic de lector universitar, iar secretarul
comisiei trebuie să fie cadru didactic titular având cel putin gradul didactic de asistent universitar.
Preşedintele şi cei doi membri ai comisiei evaluează şi notează candidatii, conform criteriilor date
în Anexa 2, secretarul comisiei având doar atributiuni de natură organizatorică.
Art. 8. Rezultatele la proba scrisă pot fi contestate de candidati, în termen de 24 de ore de la data
afişării rezultatelor. Contestatiile sunt solutionate de o comisie de analiză şi solutionare numită de
decanul facultătii, iar deciziile acesteia sunt definitive. Contestatia se admite numai dacă în urma
recorectării unei lucrări există o diferentă de notare mai mare sau egală cu 1,00 punct. La cerere,
candidatul are dreptul de a primi explicatii privind nota acordată din partea comisiei de analiză şi
solutionare a contestatiilor.
Art. 9. Cerintele privind realizarea, redactarea şi sustinerea lucrării de licentă/disertatie precum şi
baremul de notare a lucrării sunt cuprinse în Anexa 2 a prezentului regulament şi se fac publice prin
postare pe internet.
Art. 10. Fac parte integrantă din prezentul regulament:
Anexa 1. Tematica examenului scris de evaluare a cunoştintelor fundamentale şi de
specialitate pentru absolventii programelor de licenţă. (afişate pe pagina web a Departamentului).
Anexa 2. Ghid pentru redactarea, prezentarea şi evaluarea Lucrării de licenţă /
diploma/disertaţie (afişate pe pagina web a Departamentului).
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