ANEXA 3
Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi
master la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa promoţia 2020

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Cerinţe specifice pentru organizarea şi derularea
examenului de finalizare a studiilor de licenţă – promoţia 2020
Programele de studii:
1. Marketing - învăţământ cu frecvenţă
2. Economia comerţului, turismului şi serviciilor - învăţământ cu frecvenţă
3. Contabilitate şi informatică de gestiune - învăţământ cu frecvenţă
4. Marketing – învăţământ la distanţă

Examen de finalizare a studiilor – sesiunea Iulie 2020
Condiţiile de înscriere

a) Absolvenţii UEMR
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180
credite)
▪ certificat de competenţă lingvistică
b) Absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat
ori particulare, care au urmat programe de
studii/specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu, cu acordul ministerului de resort, numai dacă
programul de studii/specializarea respectiv(ă) este
şcolarizat(ă) în cadrul UEMR:
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180
credite) de la universitatea la care au finalizat studiile
▪ certificat de competenţă lingvistică
▪ aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi a
UEMR
▪ existenţa unui protocol încheiat de UEMR cu instituţia din
care provine absolventul
▪ plata taxei aferente organizării de către UEMR a
examenului de finalizare a studiilor. Aceasta se plăteşte,
conform legii, de către instituţia care a asigurat şcolarizarea
absolventului.
c) Absolvenţii de învăţământ superior particular, care se
încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul
absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine
examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ
superior de stat acreditate, precum şi absolvenţii, care provin
de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate:
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180 credite)
▪ certificat de competenţă lingvistică
▪ existenţa unui protocol încheiat cu instituţia din care
provine absolventul
▪ existenţa aprobării MEN
▪ plata taxei aferente organizării de către UEMR a
examenului de finalizare a studiilor. Aceasta se plăteşte,
conform legii, de către instituţia care a asigurat şcolarizarea
absolventului.
▪ examen de selecţie promovat (conform Procedurii
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Perioada de înscriere
Locaţia depunerii dosarului
Documentele necesare înscrierii

Perioada predării lucrării de licenţă
Documentele necesare predării lucrării
de licenţă

Taxa de înscriere

Programarea examenului de licență pe
programe de studii
Data susţinerii Probei 1 (P1)
Modul de susţinere – P 1
Tematica şi bibliografia pentru P 1
Data afişării rezultatelor la P 1
Data susţinerii Probei 2 (P2)

operaţionale „Examen de selecţie”, Anexa 5)
09.07. - 10.07.2020
Secretariat FSE / DID
- Dosar plic
- Cerere de înscriere tipizată (Anexa 7.a sau 7.b)
- Certificat de naştere – certificarea conformităţii cu originalul
- Certificat de căsătorie – copie nelegalizată (după caz)
- Act de identitate – copie nelegalizată
- 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică mată
- Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă
circulaţie internaţională, eliberat de UEMR sau de către
o altă instituţie specializată recunoscută (prin aviz) de
către UEMR;
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la examenul de
finalizare a studiilor - NUMAI în cazul studenţilor care,
în anul terminal, sunt în regim de studii cu taxă sau al
absolvenţilor promoţiilor anterioare, care nu au
promovat/nu s-au prezentat examenul de finalizare a
studiilor. În cazul absolvenţilor proveniţi de la alte
instituţii, dovada plăţii taxei se va face de către instituţia
care a asigurat şcolarizarea, în baza acordului existent cu
UEMR.
09.07. - 10.07.2020
- Lucrarea de licenţă, redactată conform modelului din Anexa
4, legată cu spirală la Tipografia UEMR. Predarea lucrării se
face la secretarul Comisiei de examen, într-un singur
exemplar tipărit;
- Plan tematic (Anexa 8);
- un CD, care cuprinde, în format pdf, următoarele:
 rezumatul lucrării (max. 200 cuvinte) +5 cuvinte
cheie - în limba română;
 rezumatul lucrării + 5 cuvinte cheie - în limba
engleză/franceză/germană;
 pagina de gardă a lucrării, cu avizul
ADMIS/RESPINS sub semnătura
coordonatorului de licenţă.
▪ 300 lei - pentru absolvenţii UEMR care au studiat în ultimul
an cu taxă la UEMR;
▪ 500 lei - pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare
şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care au
urmat programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu
conform legii;
▪ 1000 lei - pentru absolvenţii de învăţământ superior
particular, care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 şi
susţin şi examen de selecţie
13.07.2020
15.07.2020 – zi + ID
Oral
Conform Anexei 1
15.07.2020 – zi + ID
16.07.2020 – zi + ID
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Data afişării rezultatelor la P 2 şi a
16.07.2020 – zi + ID
rezultatelor finale
Examen de finalizare a studiilor – sesiunea septembrie 2020
Condiţiile de înscriere

Data de înscriere
Locaţia depunerii dosarului
Documentele necesare înscrierii

a) Absolvenţii UEMR
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180
credite)
▪ certificat de competenţă lingvistică
b) Absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de
stat ori particulare, care au urmat programe de
studii/specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu, cu acordul ministerului de resort, numai dacă
programul de studii/specializarea respectiv(ă) este
şcolarizat(ă) în cadrul UEMR:
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180
credite) de la universitatea la care au finalizat studiile
▪ certificat de competenţă lingvistică
▪ aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi
a UEMR
▪ existenţa unui protocol încheiat de UEMR cu instituţia
din care provine absolventul
▪ plata taxei aferente organizării de către UEMR a
examenului de finalizare a studiilor. Aceasta se plăteşte,
conform legii, de către instituţia care a asigurat
şcolarizarea absolventului.
c) Absolvenţii de învăţământ superior particular, care se
încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul
absolvenţilor învăţământului superior particular de a
susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de
învăţământ superior de stat acreditate, precum şi
absolvenţii, care provin de la programe de studii care au
intrat în lichidare/lichidate:
▪ situaţia şcolară încheiată pentru 3 ani de studii (180
credite)
▪ certificat de competenţă lingvistică
▪ existenţa unui protocol încheiat cu instituţia din care
provine absolventul
▪ existenţa aprobării MEN
▪ plata taxei aferente organizării de către UEMR a
examenului de finalizare a studiilor. Aceasta se plăteşte,
conform legii, de către instituţia care a asigurat
şcolarizarea absolventului.
▪ examen de selecţie promovat (conform Procedurii
operaţionale „Examen de selecţie”, Anexa 5)
10.09.2020–11.09.2020
Secretariat FSE / DID
- Dosar plic
- Cerere de înscriere tipizată (Anexa 7.a sau 7.b)
- Certificat de naştere – certificarea conformităţii cu
originalul
- Certificat de căsătorie – copie nelegalizată (după caz)
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- Act de identitate – copie nelegalizată
- 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică mată
- Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă
circulaţie internaţională, eliberat de UEMR sau de
către o altă instituţie specializată recunoscută (prin
aviz) de către UEMR;
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la examenul de
finalizare a studiilor - NUMAI în cazul studenţilor
care, în anul terminal, sunt în regim de studii cu taxă
sau al absolvenţilor promoţiilor anterioare, care nu au
promovat/nu s-au prezentat examenul de finalizare a
studiilor. În cazul absolvenţilor proveniţi de la alte
instituţii, dovada plăţii taxei se va face de către
instituţia care a asigurat şcolarizarea, în baza acordului
existent cu UEMR.
Perioada predării lucrării de licenţă
10.09.2020–11.09.2020
Documentele necesare predării lucrării
- Lucrarea de licenţă, redactată conform modelului din
de licenţă
Anexa 4, legată cu spirală la Tipografia UEMR. Predarea
lucrării se face la secretarul Comisiei de examen, într-un
singur exemplar tipărit;
- Plan tematic (Anexa 8);
- un CD, care cuprinde, în format pdf, următoarele:
 rezumatul lucrării (max. 200 cuvinte) +5
cuvinte cheie - în limba română;
 rezumatul lucrării + 5 cuvinte cheie - în limba
engleză/franceză/germană;
 pagina de gardă a lucrării, cu avizul
ADMIS/RESPINS sub semnătura
coordonatorului de licenţă.
Taxa de înscriere
▪ 300 lei - pentru absolvenţii UEMR care au studiat în
ultimul an cu taxă la UEMR;
▪ 500 lei - pentru absolvenţii UEMR din promoţiile
anterioare şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ
superior, care au urmat programe de studii acreditate sau
autorizate provizoriu conform legii;
▪ 1000 lei pentru absolvenţii de învăţământ superior
particular, care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000
şi susţin şi examen de selecţie
Programarea examenului de licență pe
14.09.2020
programe de studii
Data susţinerii Probei 1 (P1)
16.09.2020– zi + ID
Oral
Modul de susţinere – P 1
Conform Anexei 1
Tematica şi bibliografia pentru P 1
Data afişării rezultatelor la P 1
16.09.2020– zi + ID
Data susţinerii Probei 2 (P2)
17.09.2020 – zi + ID
Data afişării rezultatelor la P 2 şi a
17.09.2020 – zi + ID
rezultatelor finale
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Cerinţe specifice pentru organizarea şi derularea
examenului de finalizare a studiilor de masterat - promoţia 2020
Programele de studii:
1. Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)
2. Administrarea afacerilor în turism ,comerţ şi servicii (AATCS)
3. Expertiză contabilă şi evaluarea firmei (ECEF)
Examen de finalizare a studiilor – Iulie 2020
Condiţiile de înscriere

Perioada de înscriere
Locaţia depunerii dosarului
Documentele necesare la dosar

Perioada predării lucrărilor
Documentele necesare predării
lucrării de disertaţie

Taxa de înscriere

Programarea examenului de
disertație pe programe de
studii
Data susţinerii examenului de

Absolvent UEMR
▪ situaţia şcolară încheiată pentru cei 2 ani de studii (120
credite)
13.07.2020-14.07.2020
Secretariatul FSE
- Dosar plic
- Cerere de înscriere tipizată (Anexa 7.c)
- Certificat de naştere – certificarea conformităţii cu originalul
- Certificat de căsătorie – copie nelegalizată (după caz)
- Act de identitate – copie nelegalizată
- 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică mată
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la examenul de
finalizare a studiilor - NUMAI în cazul studenţilor care, în
anul terminal, sunt în regim de studii cu taxă sau al
absolvenţilor promoţiilor anterioare, care nu au promovat/nu
s-au prezentat examenul de finalizare a studiilor.
- Diplomă de licenţă şi Suplimentul la diplomă – original,
pentru înscrierea la examenul de disertaţie.
13.07.2020-14.07.2020
- Lucrarea de disertaţie, redactată conform modelului din
Anexa 4, legată cu spirală la Tipografia UEMR. Predarea
lucrării se face la secretarul comisiei de examen, într-un
singur exemplar tipărit;
- Planul tematic (Anexa 8);
- un CD, care cuprinde, în format pdf, următoarele:
 rezumatul lucrării (max. 200 cuvinte) +5 cuvinte
cheie - în limba română;
 rezumatul lucrării + 5 cuvinte cheie - în limba
engleză/franceză/germană;
 pagina de gardă a lucrării, cu avizul
ADMIS/RESPINS sub semnătura
coordonatorului de disertaţie.
▪ 300 lei - pentru absolvenţii care au studiat în ultimul an cu
taxă la UEMR
▪ 500 lei - pentru absolvenţii UEMR din promoţii anterioare
16.07.2020
21.07.2020
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disertaţie
Modul de susţinere al
Oral
examenului de disertaţie
Data afişării rezultatelor la
21.07.2020
examenul de disertaţie

Examen de finalizare a studiilor – septembrie 2020
Condiţiile de înscriere

Data de înscriere
Locaţia depunerii dosarului
Documentele necesare la dosar

Perioada predării lucrării
Documentele necesare predării
lucrării de disertaţie

Taxa de înscriere

Programarea examenului de
disertație pe programe de studii
Data susţinerii examenului de
disertaţie
Data afişării rezultatelor la
examenul de disertaţie

Absolvent UEMR
▪ situaţia şcolară încheiată pentru cei 2 ani de studii (120
credite)
10.09.2020
Secretariatul FSE
- Dosar plic
- Cerere de înscriere tipizată (Anexa 7.c)
- Certificat de naştere – certificarea conformităţii cu originalul
- Certificat de căsătorie – copie nelegalizată (după caz)
- Act de identitate – copie nelegalizată
- 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică mată
- Chitanţă de plată a taxei de înscriere la examenul de
finalizare a studiilor - NUMAI în cazul studenţilor care, în
anul terminal, sunt în regim de studii cu taxă sau al
absolvenţilor promoţiilor anterioare, care nu au promovat/nu
s-au prezentat examenul de finalizare a studiilor.
- Diplomă de licenţă şi Suplimentul la diplomă – original,
pentru înscrierea la examenul de disertaţie.
10.09.2020
- Lucrarea de disertaţie, redactată conform modelului din
Anexa 4, legată cu spirală la Tipografia UEMR. Predarea
lucrării se face la secretarul comisiei de examen, într-un
singur exemplar tipărit;
- Planul tematic (Anexa 8);
- un CD, care cuprinde, în format pdf, următoarele:
 rezumatul lucrării (max. 200 cuvinte) +5 cuvinte
cheie - în limba română;
 rezumatul lucrării + 5 cuvinte cheie - în limba
engleză/franceză/germană;
 pagina de gardă a lucrării, cu avizul
ADMIS/RESPINS sub semnătura
coordonatorului de disertaţie.
▪ 300 lei - pentru absolvenţii care au studiat în ultimul an cu
taxă la UEMR
▪ 500 lei - pentru absolvenţii UEMR din promoţii anterioare
14.09.2020
15.09.2020
15.09.2020

