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UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 
Anexa 14 la Cartă 

REGULAMENT 

privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 

în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara  

 

Art. 1- La Universitatea „Tibiscus” din Timişoara examenele de finalizare a studiilor 
universitare de licenţă şi disertaţie se organizează în conformitate cu: 

- Legea educatiei nr.1/2011 

- Carta Universităţii „Tibiscus” din Timişoara; 
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 

de licenţă din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara; 
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ la ciclul de studii 

de master din Universitatea „Tibiscus”din Timişoara; 
- O.M.E.N. nr.3545/15.04.2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie.  
 
Art. 2 – (1) Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, instituţie de învăţământ superior acreditată, 

organizează şi desfăşoară examen de licenţă numai pentru: 

- programe de studii universitare de licenţă/specializări pentru care are acreditare în 

condiţiile legii, denumite în continuare programe de studii universitare/specializări 

acreditate; 

- programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze 

provizoriu, pentru care instituţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii 

universitare de licenţă/specializări acreditate. 

 

Art.3- (1) În cazul programelor de studii/specializărilor deja lichidate, la care mai există 

absolvenţi care nu au susţinut sau nu au promovat examenele de finalizare a studiilor, şi pentru 

care la nivel naţional, în domeniul respectiv de licenţă, există numai programe de 

studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, examenul de licenţă se susţine la instituţii 

de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări 

acreditate "înrudite", stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior în momentul autorizării de funcţionare provizorie. 

(2) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de 

studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor 

programe susţin examenul de licenţă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au 

programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate "înrudite", stabilite de către 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în momentul autorizării de 

funcţionare provizorie. 

 
Art. 4 - Pot susţine examen de licenţă  la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara: 

 absolvenţii proprii, promoţia curentă de la  licenţă; 

 absolvenţii din anii anteriori, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă. 
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Art. 5 – (1) Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de licenţă la 
programele de studii universitare de licenţă care există în structura universităţii pentru: 

 absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii 

care au intrat în lichidare; 

 absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu; 

 absolvenţii care provin de la o altă instituţie de învăţământ superior acreditată. 

(2) Pot susţine examen de licenţă: 

    a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu; 

    b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 9. 

 

Art. 6- Universitatea „Tibiscus” din Timişoara poate organiza examen de disertaţie numai pentru 
absolvenţii proprii. 
 
Art. 7- Facultăţile, pe baza acestui regulament cadru vor elabora propriile metodologii pentru 

organizarea examenului de licenţă şi disertaţie, metodologii care vor fi aprobate de Senatul 
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. 
 
Art.8 - Metodologia elaborată de facultăţi va cuprinde, în capitole distincte, următoarele: 
 

1. prevederi privind desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor organizate în baza 

Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru absolvenţii care au beneficiat de prelungire de studii; 
 

2. prevederi privind organizarea şi desfăşurarea examenului de selecţie , în cazul 
absolvenţilor care provin de la alte instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de 
studii care au intrat în lichidare şi doresc să susţină examenul de licenţă la programele de 

studii universitare de licenţă care există în structura facultăţilor Universităţii „Tibiscus” 
din Timişoara; 
 

3. prevederi privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, în cazul 
absolvenţilor care provin de la alte instituţii de învăţământ superior acreditate sau 
autorizate provizoriu şi doresc să susţină examenul de licenţă la programele de studii 

universitare de licenţă care există în structura facultăţilor Universităţii „Tibiscus” din 
Timişoara; 
 

4. prevederi exprese privind măsurile luate pentru asigurarea originalităţii conţinutului 
lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum si privind interzicerea comercializării de 
lucrări stiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al 

unei lucrări de licenţă sau de disertaţie.  
 
Art.9 - (1) În cazul absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau 

programe de studii care au intrat în lichidare, susţinerea examenului de licenţă este condiţionată 

de promovarea de către absolvenţi a unui examen de selecţie. 
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(2) Examenul de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul facultăţii în care se va susţine 

ulterior şi examenul de licenţă, conform metodologiei proprii. 

(3) Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate sesiunile ulterioare de examene de 
licenţă, dar numai în cadrul facultăţii la care a fost susţinut şi promovat. 
 

Art.10 - Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior acreditate se pot înscrie şi pot susţine 
examenul de licenţă la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, cu aprobarea senatelor 
universitare ale celor două instituţii de învăţământ superior. 
 

Art.11 - (1) Absolvenţii care provin din instituţii de învăţământ superior autorizate provizoriu 

susţin examenul de licenţă în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, în baza unui protocol 

încheiat între cele două instituţii de învăţământ superior, cu aprobarea senatelor universitare.  

(2) Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se realizează de către instituţia de 

învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între cele două 

instituţii de învăţământ superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

Art.12 - Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor 

se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii, indiferent de forma de 

învăţământ parcursă sau instituţia de învăţământ superior absolvită. 

 

Art. 13 - (1) Candidaţii la examenele de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă 

lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională eliberat de către Departamentul 

Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Aplicate al Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi 

Limbi Moderne din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara sau de o altă instituţie 

specializată internaţională, conform Anexei 1.   

(2) Inscrierea candidaţilor pentru examen se efectuează cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de 
începerea examenului, fie individual, fie de către universitatea cu care s-a încheiat protocol si cu 
respectarea strictă a prevederilor legii. 
 

Art. 14 -(1)  Examenul de licenţă constă din două  probe, după cum urmează: 
- proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;  
- proba 2: prezentarea si susţinerea lucrării de licenţă.  

(2) Probele menţionate la alin.(1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi 

loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. 
(3) Fiecare facultate va decide şi va înscrie în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a 
examenului de licenţă, modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, proba practică. 
(4) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice pentru comunitatea Universităţii 
„Tibiscus” din Timişoara şi pentru membrii familiei candidaţilor. 
(5) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul fiecărei facultăţi. 
 

Art. 15 -(1) Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă, şi anume prezentarea şi 
susţinerea lucrării de disertaţiei. 
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(2) Prezentarea şi susţinerea disertaţiei este publică pentru comunitatea Universităţii „Tibiscus” 
din Timişoara şi pentru membrii familiei candidaţilor şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc 
şi acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatorului. 
 

Art. 16 - (1) Media  de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00.  
(2) Nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00 la fiecare din cele două probe. 

(3) Media fiecărei probe, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, 

precum şi media examenului de licenţă se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

(4) Notele probelor de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă nu este 

publică. 

(6) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin metodologia facultăţilor.  

 

Art. 17 - (1) Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. 

(2) Media examenului de disertaţie se determină cu două zecimale, fără rotunjire. 

(3) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. 

(4) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este 

publică. 

(5) Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin metodologia facultăţilor. 

 

Art. 18 -(1) Comisiile de examen de licenţă/disertaţie se stabilesc pe specializări, prin decizia 

Rectorului universităţii, la propunerea consiliilor de facultate şi cu aprobarea Senatului 
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. 
(2) Preşedintele comisiei de examen trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau 
conferenţiar universitar. 
(3) Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul stiinţific de doctor si gradul didactic de lector, 
conferenţiar sau profesor. Secretarul comisiei are numai atribuţii de administrare a documentelor. 

(4) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor şi secretarul comisiei de examen de  
finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude 
pană la gradul al III-lea inclusiv. 
(5) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/disertaţie şi a comisiilor pentru 
soluţionarea contestaţiilor se publică pe site-ul web al facultăţilor. 
(6) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate 

pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
 
Art. 19- Facultăţile vor informa candidaţii despre perioadele de examene de licenţă/disertaţie, 
condiţiile de înscriere, conţinutul dosarelor de înscriere, programe, cursuri de pregătire etc., la 
sediul facultăţii organizatoare si pe pagina web a facultăţii. 
 

Art. 20- (1) Rezultatele se comunică prin afisare în termen de cel mult 48 de ore de la data 
susţinerii examenului de licenţă/disertaţie. 
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatul se depun la secretariatul facultăţii în termen de cel 
mult 24 de ore de la comunicarea /afişarea rezultatelor si se rezolvă în termen de  cel mult 48 de 
ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. Contestaţiile se rezolvă, exclusiv la nivelul 
facultăţii organizatoare şi sunt definitive. 
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(3) 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. 
(4)  Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini artistice nu pot fi contestate. 
 

Art. 21 - (1) Diplomele de licenţă /master se eliberează de către Universitatea „Tibiscus” din 
Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Împreună cu diplomele de licenţă  
se eliberează si suplimentele de diplomă pentru propii absolvenţi. Facultatea organizatoare 
păstrază în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la examenul de licenţă. 
(2) Pană la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor 

primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi 

drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină funcţia, numele şi semnătura persoanelor 

responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile următoare: 

    a) domeniul de studii universitare; 

    b) programul de studii/specializarea; 

    c) perioada de studii; 

    d) media de finalizare a studiilor; 

    e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 

geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 

ministrului, după caz). 

În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale 
privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. 
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un 
certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s -a 
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 

 
Art. 22 - Examenelede licenţă/disertaţie se organizează în două sesiuni anuale: 

- vară (iulie); 
- toamnă (septembrie); 
- iarnă (februarie). 

 

Art. 23 - Metodologiile elaborate de facultăţi sunt anexe la acest regulament. 
 
Art. 24 - Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din 25.04.2013, este parte 
integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi se aplică absolvenţilor promoţiei 
anului universitar 2012-2013 precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat 
examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare. 
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Anexa 1. 

UNIVERSITATEA „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA 

DEPARTAMENTUL JURNALISM, COMUNICARE ŞI LIMBI MODERNE APLICATE  

 

CERTIFICATE ŞI TESTE LIMBI STRAINE 

acceptate în vederea înscrierii la examenul de licenţă 

 

LIMBA ENGLEZA 

 

- TOEFL - Test Of English As A Foreign Language  

Punctajul de la testul TOEFL este valabil doi ani. 
 

- Teste standardizate: Cambridge 

1. Engleza generala: 

     CAE - Cambridge in Advanced English - engleza generala 

     CPE - Certificate of Proficiency in English - engleza generala 

  
2. Engleza pentru mediul academic  

     IELTS - International English Language Testing System   
 
3. Engleza juridica 
     ILEC/ International Legal English Certificate 
 

4. Engleza financiara 
     ICFE/ International Certificate in Financial English 
 
5. Engleza la locul de munca 
     BULATS / Business language testing service 
 

6. Engleza de afaceri 
     BEC/ Business English Certificate    
 

http://www.masterstudies.ro/TOEFL/scor/
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/academic-english/ielts.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/ilec.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/icfe.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bulats.html
http://www.cambridgeesol.org/exams/professional-english/bec.html
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LIMBA FRANCEZA 

 

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) 

DALF ((Diplôme Approfondi de Langue Française)   

TCF (Test de Cunoaştere a limbii Franceze) al Centrului Internaţional de Studii Pedagogice 

(CIEP) 

TCF pour le Québec 
TEF (Test de Evaluare a Francezei) al Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris (C.C.I.P.)  
Atestatele au o valabilitate de un an. 

  
Diplomele Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris (CCIP) : 

DFP Affaires B2 (Diploma de Franceză Profesională Afaceri nivelul B2) (CECR*),  

DFP Affaires C1, C2 (Diploma de Franceză Profesională  nivelul C1, C2 ) (CECR*),  

DFP Médical (Diploma de Franceză Profesională Medicală nivelul B2) (CECR*),  

DFP Juridique (Diploma de Franceză Profesională Juridică nivelul B2 ) (CECR*),  

DFP Secrétariat (Diploma de Franceză Profesională Secretariatnivelul B1)  (CECR*),  

DFP (Diploma de Franceză Profesională nivelul A2, B1) (CECR*),   

DFP Tourisme&Hôtellerie  (Diploma de Franceză Profesională în Turism şi Industria Hotelieră 
nivelul B1) (CECR*),  

Diploma de Franceză Profesională în Turism şi Industria Hotelieră  - OPTIUNEA GHID 

 

*CERC = Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi 

http://www.ciep.fr/
http://www.fda.ccip.fr/
http://www.fda.ccip.fr/
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LIMBA GERMANA 

 

Goethe-Zertifikat Deutsch A2 

 

Goethe-Zertifikat Deutsch B1,  

 

Goethe-Zertifikat Deutsch B2  

 

Goethe-Zertifikat Deutsch C1  

  

Goethe-Zertifikat Deutsch C2 

 

 

TestDaF  

Institutul TestDaF din Hagen   

 

LIMBA ITALIANA 

 

CELI (Certificato di lingua italiana) 

Examenele CELI sunt organizate de Universita per Stranieri din Perugia si au urmatoarele 
niveluri: 

 
- CELI 1 - nivelul A 2 pe Scala Comuna Europeana 
- CELI 2 - nivelul B1 pe Scala Comuna Europeana 
- CELI 3 - nivelul B 2 pe Scala Comuna Europeana 

- CELI 4 - nivelul C 1 pe Scala Comuna Europeana 
- CELI 5 - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europeana 

CILS (Certificato di italiano come lingua straniera) 

Examenele CILS sunt organizate de Universita per Stranieri di Siena si au urmatoarele niveluri: 
- CILS A 1 - nivelul A 1 pe Scala Comuna Europeana 
- CILS A 2 - nivelul A 2 pe Scala Comuna Europeana 
- CILS Uno - nivelul B 1 pe Scala Comuna Europeana 
- CILS Due - nivelul B 2 pe Scala Comuna Europeana 
- CILS Tre - nivelul C 1 pe Scala Comuna Europeana 

- CILS Quattro - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europe 

IT (Italiano) 
Examenele IT sunt organizate de Universita Roma Tre si au urmatoarele niveluri: 
- ele. IT - nivelul B 1 pe Scala Comuna Europeana 

- IT - nivelul C 2 pe Scala Comuna Europeana  


