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1. SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a examenului de selecţie
pentru absolvenţii învăţământului superior particular, care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000
şi respectiv Ordinului MECT nr. 3.952 din 3 mai 2012, Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, în
cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, instituţie de învăţământ superior.

2. DOMENIUL DE APLICARE
(1) Conform prezentei proceduri operaţionale, UEMR organizează examen de selecţie, anterior
susţinerii examenelor de finalizare a studiilor, pentru 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 pentru
absolvenţii care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate;
- Ordinul MECT nr. 3.952 din 3 mai 2012, Ordinul nr. 6125/2016 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
pentru reglementarea unor măsuri privind finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile
prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
- Prevederile ordinului MECT nr. 3.952 din 3 mai 2012 referitoare la art. 361 alin. (4) şi (5) din
Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 nu se aplică în UEMR în anul 2017.
(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se aplică absolvenţilor de la specializări/programe de studii intrate
în lichidare prin decizia senatului universitar, ca urmare a aplicării strategiilor de dezvoltare
instituţională şi nici absolvenţilor de la specializări/programe de studii intrate în lichidare din cauza
nedepunerii în termenul legal a dosarelor de acreditare/evaluare periodică.
(4) UEMR organizează examen de finalizare a studiilor cu examen de selecţie pentru absolvenţii altor
instituţii de învăţământ superior numai dacă aceştia au urmat specializări/programe de studii, care sunt
şcolarizate şi acreditate la UEMR.
(5) Examenele de finalizare a studiilor cu examene de selecţie pentru absolvenţii de învăţământ
superior particular, care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000, se pot susţine la UEMR numai
după obţinerea aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale.
(6) Acoperirea costurilor aferente organizării examenelor de finalizare a studiilor cu examen de selecţie
pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior se face, conform legii, de către instituţia de
învăţământ superior care a asigurat şcolarizarea, în baza unui acord scris încheiat în prealabil cu
UEMR.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ





Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată;
O. M.E.N. 3.545/15.04.2013
Legea nr. 60/2000;
Carta şi regulamentele Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
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4. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
4.1. Terminologie
Examen de finalizare a studiilor - examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de
diplomă şi examenul de selecţie (Art.1, Ordinul nr. 3.271 din 14 februarie 2012)

4.2. Abrevieri
MECT - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale
UEMR – Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
5. DESCRIEREA PROCESULUI
(1) În vederea susţinerii examenul de finalizare a studiilor la UEMR, absolvenţii de învăţământ superior
particular, care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 vor depune la Rectoratul UEMR o cerere
scrisă, avizată de instituţia de învăţământ superior, care a asigurat şcolarizarea. Depunerea cererilor
se va realiza în perioada 1-31 octombrie.
(2) Examenul de selecţie se va organiza numai după încheierea acordului scris între UEMR şi instituţia
de învăţământ superior, care a asigurat şcolarizarea, obţinerea de către UEMR a avizului MEN pentru
organizarea examenului de finalizare a studiilor şi achitarea de către universitatea, care a asigurat
şcolarizarea absolventului, a cheltuielilor de examen hotărâte de Senatul UEMR.
(3) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular, care se încadrează în prevederile Legii 60/2000,
precum şi pentru absolvenţii specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de selecţie constă din cinci probe
scrise.
(4) Pentru absolvenţii specializărilor intrate în lichidare/lichidate din cadrul instituţiilor de învăţământ
superior acreditate, examenul de selecţie constă din trei probe scrise.
(5) Pentru absolvenţii fără diplomă, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul de licenţă, ai
specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă care nu au fost autorizate să funcţioneze
provizoriu şi au încetat procesul didactic, în conformitate cu art. 361 alin. (4) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, examenul de selecţie constă din trei probe
scrise.
(6) În vederea organizării examenului de selecţie, la propunerea Consiliilor facultăţilor şi cu aprobarea
Senatului universităţii, rectorul UEMR numeşte o Comisie de examen de selecţie pentru programul de
studii/specializarea la care absolventul a fost şcolarizat. Comisia se face publică.
(7) Comisia de examen de finalizare a studiilor va fi formată din preşedinte, 3 sau 5 membri, după caz, şi
un secretar, cadre didactice cu norma de bază în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.
(8) Preşedintele Comisiei de examen de selecţie trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar
sau de conferenţiar universitar.
(9) Membrii Comisiei de examen de selecţie trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de
profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar/şef de lucrări universitar şi să fie
titulari de curs la disciplinele la care se organizează probele scrise ale examenului de selecţie.
(10) Secretarul Comisiei de examen de selecţie trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent
universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
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(11) Conform legii, atât preşedintele şi membrii comisiei de examen de selecţie, cât şi secretarul comisiei
de selecţie nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al IIIlea inclusiv.
(12) La nivelul universităţii se va constitui o Comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, numită
de rectorul UEMR, cu aprobarea Senatului. Membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor
trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau de conferenţiar universitar.
(13) Conform legii, membrii comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor nu se pot afla, cu cei
examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(14) Comisia de examen de selecţie va stabili tematica probelor scrise şi bibliografia aferentă, în
conformitate cu fişele disciplinelor la care se susţin probele în cauză.
(15) Cele 3 sau respectiv 5 probe scrise se vor programa pe parcursul aceleiaşi săptămâni, până cel târziu
la data de 31 ianuarie.
(16) Tematica probelor scrise, bibliografia şi programarea examenelor se vor aduce la cunoştinţă
absolvenţilor în cauză în scris şi prin afişare pe pagina web a universităţii.
(17) Examenul de selecţie se consideră promovat, dacă absolventul obţine minim nota 5 (cinci) la toate
probele scrise.
(18) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul UEMR şi pe pagina web, în termen de cel
mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.
(19) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun la Rectoratul universităţii, în termen
de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, şi se rezolvă, în termen de cel mult 48 de
ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către Comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor.
Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul UEMR, iar deciziile Comisiei de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor sunt definitive.
(20) Examenul de selecţie promovat la UEMR este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de
finalizare a studiilor organizate de UEMR. Conform legii, el este însă recunoscut numai în cadrul
instituţiei la care a fost susţinut şi promovat.
(21) După promovarea examenului de selecţie, în maxim 30 de zile calendaristice de la publicarea
rezultatului acestuia, absolventul trebuie să-şi aleagă o temă pentru lucrarea de licenţă/diplomă şi să
înainteze spre aprobare o cerere, în care va specifica tema şi coordonatorul ştiinţific, la secretariatul
decanatului facultăţii care are în oferta de studii programul de studii/specializarea absolvit(ă).
(22) După obţinerea aprobării Consiliului facultăţii, absolventul va proceda la elaborarea lucrării de
finalizare a studiilor.
(23) Conform legii, examenul de finalizare a studiilor la UEMR se poate susţine de către absolvent în
oricare dintre sesiunile programate.

6. RESPONSABILITĂŢI
6. 1. Rectorul
 încheie cu universitatea, care a asigurat şcolarizarea absolventului, Protocolul privind
organizarea examenului de finalizare a studiilor;
 înaintează MECTS, spre aprobare, Protocolul privind organizarea examenului de finalizare a
studiilor;
 numeşte prin decizie Comisia de examen de selecţie şi Comisia de analiză şi soluţionare a
contestaţiilor.
6.2. Decanul
 face propuneri privind componenţa Comisiei de examen de selecţie;
 asigură publicarea informaţiilor privind tematica şi bibliografia pentru probele scrise ale
examenului de selecţie;
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asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a examenului de selecţie şi asigură publicarea la
timp a tuturor rezultatelor probelor scrise;
verifică persoanele care au promovat examenul de selecţie, în vederea participării la examenul
de finalizare a studiilor.

7. ÎNREGISTRĂRI
Procesele-verbale ale examenelor de selecţie se înregistrează la secretariatul facultăţii
organizatoare şi se păstrează în dosarul absolventului până la predarea la arhivă.

